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RESUMO GERAL 
 
Objetivou-se com a presente pesquisa avaliar a produção de MV e a MS da planta 
inteira, N contido na planta e a eficiência de conversão do N, recuperação 
aparente do N, valor nutricional e caracterizar e quantificar as frações de 
carboidratos e frações nitrogenadas de cultivares de milheto forrageiro, sob doses 
de nitrogênio, em duas épocas de semeadura, no município de Ceres, Goiás. 
Utilizou-se delineamento de blocos casualizados em esquema fatorial 3x4, com 
três repetições. Os tratamentos foram assim constituídos: três cultivares de 
milheto (ADR-7010, ADR-500 e BRS-1501), quatro doses de N (0, 50, 100 e 200 
kg ha-1). O fatorial foi avaliado em duas épocas de semeadura (dezembro e 
fevereiro). Foram realizados dois cortes em cada época quando as plantas 
atingiram em média, 0,70 m de altura. Ocorreu efeito significativo da interação 
entre cultivares e doses de nitrogênio. A produção de MV das cultivares ADR-
7010 e BRS-1501 apresentaram efeito quadrático quando aumentou a dose de N. 
Para a cultivar ADR-500 o modelo mais adequado para avaliar a produção de MV 
foi o linear. Ocorreu efeito quadrático da aplicação das doses de N e produção de 
MS e a dose para máxima produção foi de 157 kg ha-1 de N. A quantidade de N 
extraído pela planta variou de acordo com a cultivar, onde a BRS-1501 acumulou 
maiores quantidades de N na parte aérea. O N contido na parte aérea das plantas 
de milheto foi influenciado de forma quadrática com aumento até a dose de 
147,11 kg ha-1 de N. A maior eficiência de conversão aparente do nitrogênio 
ocorreu na dose equivalente a 50 kg ha-1 de N, com produção de 11,60 kg de MS 
kg-1 de N aplicado. A recuperação aparente do nitrogênio foi maior para as doses 
de 50 e 100 kg ha-1 de N, com máxima de recuperação de 53,16 e 45,35%, 
respectivamente. Não foi observada interação significativa entre as cultivares e 
dose de N e para os teores de MS, PB, FDN, FDA, celulose, hemicelulose e 
lignina. Entre as cultivares de milheto não houve diferença significativa para as 
mesmas variáveis. Ocorreu diferença significativa para os teores de MS, PB, FDN 
e FDA, entre as doses de N. Os teores de MS e PB aumentaram até a dose de 
100 kg ha-1 de N. O teor máximo de MS foi de 11,14% e o de PB foi 22,53%. Os 
teores de FDN (60,11%) e FDA (30,01%) foram maiores no tratamento com dose 
zero as menores concentração foram determinadas com a aplicação da dose 
equivalente a 50 kg ha-1 de N, onde o FDN foi 56,33% e o FDA de 30,23%. Os 
teores de MS foram maiores na semeadura de fevereiro, com média de 10,59%. 
Os maiores teores de PB (22,46%) e FDA (31,58%), foram determinados na 
semeadura de dezembro. As variáveis FDN, CEL, HEM e LIG não foram 
influenciadas pela época de semeadura, cultivares de milheto, doses de N. 
Ocorreu efeito significativo para a interação entre épocas de semeadura e 
cultivares de milheto, sendo que a cultivar BRS-1501 apresentou maior DIVMS na 
semeadura de dezembro (73,88%). Ocorreu efeito significativo da interação de 
cultivares e doses de nitrogênio. Não ocorreu diferença significativa entre as 
cultivares de milheto para carboidratos solúveis total (CHOT) e para as frações 
A+B1, B2 e C. Para as frações A+B1, B2 e C não foram observadas diferenças 
significativas para as doses de N e para as épocas de semeadura. Entretanto, foi 
observada diferença significativa entre as doses de N e época de semeadura para 
os CHOT. Em relação ao fracionamento de proteínas, foram observadas 
diferenças significativas entre as cultivares de milheto para a fração A. As frações 
B1, B2, B3 e C não diferiram entre as cultivares. Para as doses de N não foram 
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observadas diferenças significativas para todas as frações: A, B1, B2, B3 e C. 
Ocorreu diferença significativa das frações nitrogenadas B2 e B3, em relação as 
épocas de semeadura. As cultivares de milheto avaliadas, independente das 
doses de N e das épocas de semeadura, demonstraram alta produção de MV e 
MS, alto valor nutricional e para carboidratos e proteína apresentaram ótimas 
característica qualitativas, o que leva ao equilíbrio da fermentação entre os 
carboidratos e proteínas no rúmem possibilitando melhor crescimento microbiano. 
 
Palavras-chave: Adubação nitrogenada, Cornell Net Carboydrate and Protein 

System, digestibilidade, fibras, Pennisetum glaucum, proteína  
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was to evaluate the production of GM and DM from 
the whole plant, N contained in the plant and the conversion efficiency of N, N 
apparent recovery, nutritional value and to characterize and quantify the nitrogen 
and carbohydrate fractions of millet cultivars forage, under nitrogen, in two sowing 
dates, the city of Ceres, Goiás We used a randomized block design in a 3x4 
factorial design with three replications. Treatments were divided as follows: three 
varieties of millet (ADR-7010, ADR-500 and BRS-1501), four N rates (0, 50, 100 
and 200 kg ha-1). The factor was evaluated at two sowing dates (December and 
February). Were harvested twice each season when the plants reached an 
average height of 0.70 m. There was a significant interaction between cultivars 
and nitrogen levels. The production of the ADR-7010 and ADR-500 cultivars BRS-
1501 showed a quadratic effect when increasing the dose of N. To cultivate ADR-
500 the most appropriate model to evaluate the production of GM was linear. 
There was a quadratic effect of the application of N levels in the production of DM, 
the dose to the maximum yield was 157 kg ha-1 N. The amount of N extracted by 
the plant varied with the cultivar BRS-1501 accumulated higher amounts of N in 
the shoot. On contained in the shoots of millet was influenced quadratically with 
increasing dose up to 147.11 kg ha-1 N. The highest conversion efficiency of 
nitrogen occurred in the apparent dose equivalent to 50 kg N ha-1, with production 
of 11.60 kg DM kg-1 N applied. The apparent recovery of nitrogen was greater for 
doses of 50 and 100 kg N ha-1, with maximum recovery of 53.16 and 45.35%, 
respectively. There was no significant interaction between cultivars and N and for 
DM, CP, NDF, ADF, cellulose, hemicellulose and lignin. Among the millet cultivars 
no significant difference for the same variables. Significant difference for DM, CP, 
NDF and ADF, between doses of N. The DM and CP increased up to a dose of 
100 kg ha-1 N. The maximum level of DM was 11.14% and was 22.53% CP. NDF 
(60.11%) and ADF (30.01%) were higher in the treatment with zero dose, while the 
lowest concentrations were determined with the application of dose equivalent to 
50 kg ha-1 N, where the NDF was 56.33% and 30.23% ADF. The DM contents 
were higher in February sowing, averaging 10.59%. The highest crude protein 
(22.46%) and ADF (31.58%), were determined at seeding December. Variables 
NDF, CEL, LIG HEM and were not influenced by time of sowing millet cultivars, 
doses of N. There was a significant effect for the interaction between sowing dates 
and millet cultivars, and BRS-1501 had higher IVDMD sowing in December 
(73.88%). There was a significant interaction of cultivars and nitrogen levels. No 
significant difference among cultivars of soluble carbohydrates to millet total (TC) 
and fractions A + B1, B2 and C. For fractions A + B1, B2 and C no significant 
differences were observed for the N levels and sowing times. However, significant 
difference was observed between the N levels and sowing date for TC. Regarding 
the fractionation of proteins, significant differences were observed among cultivars 
of millet for fraction A. Fractions B1, B2, B3 and C did not differ between cultivars. 
For the N levels were not significant differences for all fractions: A, B1, B2, B3 and 
C. Significant difference between nitrogen fractions B2 and B3, for sowing times. 
The millet cultivars evaluated, independent of N levels and sowing times, 
demonstrated high production GM and DM, and high nutritional value for 
carbohydrates and protein exhibited great qualitative characteristic, which leads to 
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the fermentation balance between carbohydrates and proteins the rumen microbial 
growth and better. 
 
Keywords: Nitrogen, Cornell Net Carboydrate and Protein System, digestibility, 
fiber, Pennisetum glaucum, protein 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pecuária brasileira esta ligada à exploração de pastagens naturais e 

cultivadas. Com a expansão do rebanho bovino brasileiro, tanto a bovinocultura de 

corte e a de leite, são dependentes, de forma crescente da necessidade de 

maximização da produção de forrageiras, já que, os volumosos são a base da 

alimentação dos ruminantes, o que permite produzir proteína animal de qualidade 

com custos menores. A sazonalidade de produção das plantas forrageiras influencia 

diretamente no desempenho produtivo dos ruminantes. O milheto (Pennisetum 

glaucum (L) R. Brown) forrageiro surge como uma alternativa para o período 

seco, devido sua grande rusticidade e adaptabilidade. 

A utilização de pastagens nativas é fator limitante para a alimentação 

de rebanhos bovinos, devido à estacionalidade das espécies que compõem seu 

ecossistema, ocorrendo perdas de peso dos animais durante o período seco. A 

intensificação dos sistemas de produção vem exigindo terminação de animais 

para abate cada vez mais precoces. As gramíneas forrageiras tropicais anuais 

podem constituir-se importantes aliadas no fornecimento de matéria seca de 

qualidade no período mais quente do ano, pois suportam cargas maiores de 

animais que as pastagens nativas. O consumo voluntário de forragem está 

intimamente relacionado à qualidade, quantidade e acessibilidade da forragem em 

oferta (JAMIESON & HODGSON, 1979). 

A pastagem de milheto torna-se alternativa para pastejo no verão, e 

quando comparado com pastagens nativas chega a produzir cinco vezes mais 

forragem permitindo incrementos na taxa de lotação e ganho de peso vivo por 

área (RIZO et al., 2004; SANTOS et al., 2005).  

Devido as suas características agronômicas de alta resistência à seca, 

ampla adaptação e boa produção de matéria seca, aliado ao crescimento rápido, 

o milheto merece grande destaque em áreas de plantio direto no Brasil central, 

tanto na semeadura de março a maio, quanto na primavera, a partir de setembro 



2 

 

com bons resultados para a soja cultivada em sucessão e para alimentação 

animal (LEMOS et al., 2003; FARINELLI et al., 2004). 

Assim, o milheto tem se destacado como alternativa para melhorar a 

sustentabilidade dos sistemas produtivos, cultivado em sucessão a lavouras 

comerciais, que possibilitam a produção de palhada e ainda como alternativa para 

pastejo na entressafra (FOLONI et al., 2008).  

Esta forrageira possui baixa relação carbono/nitrogênio que resulta em 

rápida decomposição dos restos culturais fornecendo vários nutrientes para as 

diversas culturas através da mineralização da matéria orgânica e dentre estes 

nutrientes esta o nitrogênio (BUSO & KLIEMANN, 2003). 

A disponibilidade de nitrogênio (N) é um dos fatores mais importantes 

nos processos de crescimento e desenvolvimento das plantas. O aumento do teor 

de N no solo por meio de fertilização é uma das formas de incrementar 

produtividades em plantas forrageiras (MARTUSCELLO et al., 2005). 

Menores quantidades de N do que as requeridas pelas plantas 

comprometem a expressão do potencial produtivo das forrageiras. Porém, se 

torna necessário identificar a dose adequada de recomendação deste nutriente 

capaz de maximizar economicamente o potencial de produção de forragem, 

evitando desequilíbrio nutricional, perdas e aumentando a eficiência desse 

nutriente na produção de forragem e assim contribuir com ganhos na produção 

animal (LUGÃO et al., 2003). 

Objetivou-se avaliar a produção, composição bromatológica, 

digestibilidade in vitro da matéria seca e fracionamento de carboidratos e 

proteínas de cultivares de milheto, submetidos a adubação nitrogenada em duas 

épocas de semeadura. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Caracterização da espécie 

 

O milheto tem sido utilizado no Brasil de diversas formas: como 

forrageira para pastoreio, produção de grãos, parte para a fabricação de ração 

animal, produção de silagem e planta formadora de cobertura morta do solo para 

sistema de planto direto. 

O milheto pertence à família Poaceae, subfamília Panicoideae, gênero 

Pennisetum (BRUKEN, 1977). Há várias sinonímias botânicas usadas para esta 

espécie P. typhoides Stapf e Hubbard, P. americanum (L.) Leeke ou P. glaucum 

(L.) R. Brown. Originário de regiões de clima tropical semi-árido do continente 

africano, posteriormente disperso para a Ásia, onde ocorre os mais importantes 

centro de diversidade genética da espécie (KUMAR & NIOMEY, 1989) 

Esta forrageira é uma gramínea anual de verão, muito útil para fornecer 

forragem para bovinos. É uma espécie cespitosa de porte ereto e apresenta 

perfilhamento abundante. A prática tem revelado que os melhores índices de 

produtividade são obtidos nas semeaduras realizadas a partir de outubro que 

corresponde ao inicio do período chuvoso. Sob essa condição, a forrageira 

germina bem e o crescimento de plantas ocorre com rapidez e compensa a 

semeadura antecipada, assegurando um sistema de pastejo que vise alta 

produtividade de forragem em menor espaço de tempo (FRIBOURG, 1985; 

PEREIRA FILHO et al., 2003).  

A espécie Pennisetum glaucum tem crescimento inicial lento, mas 

depois de certo estágio se desenvolve rapidamente, porte ereto, podendo atingir 1 

a 3 m de altura formando colmos robustos. As folhas medem de 0,2 a 1 m de 

comprimento e de 5 a 10 mm de largura. A panícula tem de 0,1 a 0,5 m de 

comprimento e 0,5 a 4 cm de diâmetro. Possui boa tolerância à seca e doenças, é 

tolerante a baixos níveis de fertilidade do solo, com crescimento rápido e boa 

produção de massa e de grãos, sendo um importante fornecedor de alimento 

humano (grãos) e animal (grãos e forragens). Os grãos apresentam-se na 

maturidade, tamanho e coloração variada (BOGDAN, 1977). 
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Planta de ciclo vegetativo que varia entre 90 a 150. Temperatura 

variando de 25 a 35 oC é o ideal para seu desenvolvimento e suscetível a 

temperaturas abaixo de 10 oC, apresenta boa tolerância a baixa pluviosidade 

(GOMES et al., 2008). 

Cerca de 80% do sistema radicular encontra-se a um metro de 

profundidade e a maior concentração esta nos primeiros 20 cm, tendo como 

principal mecanismo de adaptação a ocupação rápida do terreno. Espécie de 

sistema radicular profundo com eficiente utilização de água e nutrientes, por 

causa de sua habilidade de retirar nutrientes das camadas mais profundas do solo 

(PAYNE, 2000; GERALDO et al., 2002).  

A cultura do milheto, antes restrita às regiões Sul e Nordeste, expandiu 

também para a região Centro-Oeste onde inicialmente foi utilizada como 

cobertura vegetal para plantio direto. Além dessa tecnologia a cultura possibilita a 

rotação entre produção de grãos e animal, constituindo uma das formas de 

integração agricultura/pecuária. Neste tipo de manejo, a semeadura é realizada 

após a colheita da cultura de verão, principalmente da soja. Assim implantado, 

pode ser usado para pastejo durante o outono e posterior dessecação da rebrota 

para viabilizar o plantio direto ou ser conduzido para produção de grãos 

(BERGAMASCHINE et al., 2011). 

Segundo BARCELLOS et al. (1999), o milheto é semeado normalmente 

em sobre-semeadura no final do ciclo da soja com a finalidade, de cobrir o solo 

com palhada ou servir de fonte de alimento para o rebanho bovino no período da 

seca. 

Quanto mais cedo efetua-se a semeadura mais massa seca e grãos 

serão produzidos, já nas semeaduras tardias a produção de massa seca será 

menor e poucos grãos serão produzidos pela cultura, demonstrando que a 

forrageira apresenta grande rusticidade e amplo período para semeadura, sendo 

capaz de compensar baixas densidades de semeadura devido à sua alta taxa de 

perfilhamento e maior produção de massa no período da seca e com grande 

supressão de ervas daninhas (PEREIRA FILHO et al., 2003). 

De acordo com COIMBRA & NAKAGAWA (2006) a época de 

semeadura e quantidade de cortes exercem influência no número de perfilhos 

emitidos pela planta, independente do estádio vegetativo em que se encontram as 
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plantas e afetam também a produção de fitomassa e grãos de milheto. O ciclo de 

desenvolvimento das plantas de milheto aumentam em função do regime de 

cortes, quanto maior a quantidade de cortes, maior será o ciclo de milheto. 

Forrageira totalmente atóxica para os animais em qualquer estádio 

vegetativo, podendo ser utilizada para corte, pastejo direto, feno e silagem. 

Durante o período vegetativo de 120 a 150 dias, produz abundante quantidade de 

forragem, chegando a superar 15 t ha-1 de MS e, manejada para silagem, pode 

atingir produtividades acima do milho e do sorgo (SANTOS et al., 2002). 

O início do uso do milheto para pastejo pode ser a partir dos 30 dias 

após a emergência. O pastejo deve iniciar antes do florescimento, pois haverá um 

estímulo para o perfilhamento e consequentemente aumentar a produção e a 

qualidade da forragem aumentando também o período de pastejo. O tempo de 

utilização do milheto em pastejo varia de acordo com a época de semeadura, 

manejo, estado nutricional da planta e condições climáticas. Semeadura realizada 

no início da primavera e do verão o período de pastejo pode se estender até 150 

dias, com semeadura no início do outono esse período pode variar de 30 a 60 

dias (KICKEL & MIRANDA, 2000). 

Quando o milheto passa por cortes antes do florescimento, a planta 

tem alta capacidade de rebrota e perfilhamento, contribuindo assim para garantir 

a produtividade de forragem (MARTINS NETTO, 1998). 

 

 

2.2 Adubação nitrogenada de plantas forrageiras 

 

O nitrogênio (N) é o nutriente mais importante para aumentar a 

produtividade das gramíneas forrageiras, sendo o principal constituinte das 

proteínas que participam ativamente na síntese dos compostos orgânicos que 

formam a estrutura vegetal. É, portanto, responsável por características 

imprescindíveis nas plantas, tais como tamanho da folha e do colmo, 

aparecimento dos perfilhos (SIMILI et al., 2010).  

Nas regiões tropicais, a utilização de áreas de pastagens cultivadas 

constituídas por espécies de elevado potencial forrageiro é uma alternativa capaz 

de intensificar a produção de rebanhos leiteiros e de corte, especialmente quando 
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o uso do solo é maximizado através de uma segunda cultura visando a produção 

de forragem (GUIDELI et al., 2000). 

A disponibilização de N para as lavouras depende da natureza e 

quantidade do nutriente no solo, da relação carbono/nitrogênio (C/N) dos restos 

vegetais, do grau de contato da palhada com os colóides do solo, assim como das 

condições climáticas (SILGRAM & SHEPHERD, 1999).  

Conforme SANTOS et al. (2007) o N pode ser introduzido de várias 

formas no ecossistema de pastagens, via adubação orgânica, ou inorgânica e 

ainda através da mineralização da matéria orgânica ou através da fixação 

biológica e ainda pela água da chuva que incorpora compostos nitrogenados 

proveniente da atmosfera. 

A adubação de plantas forrageiras não é uma prática muito utilizada, 

pois boa parte dos pecuaristas não considera como cultura. Entretanto, o 

emprego de técnicas agronômicas é muito importante para aumentar a produção 

de alimentos, a qualidade nutricional, assim aumentar o desempenho animal 

(BARROS et al., 2002).  

De acordo com FAGUNDES et al. (2006) o fornecimento de N em 

quantidades adequadas ao longo do período de desenvolvimento das plantas 

forrageiras, exerce papel fundamental no crescimento das pastagens, devido o N 

proveniente da mineralização da matéria orgânica não suprir a necessidade de 

forrageiras de elevada produtividade. Para LUGÃO et al. (2003) a baixa 

disponibilidade de N para as plantas forrageiras reduz o potencial produtivo. 

Conforme MARTHA JÚNIOR et al. (2004) a adubação com N é 

fundamental para manter o potencial produtivo das pastagens e, 

consequentemente, da produção animal, assim uma pastagem bem nutrida 

melhorara a conversão alimentar do animal e também a utilização do nutriente 

pela planta forrageira para cada kg de nutriente aplicado.  

Utilizando dose de 150 kg ha-1 de N, ROMAN  et al. (2008) atingiram 

produção de 7.077 kg ha-1 de MS de milheto, parcelando a adubação com N em 

duas vezes e utilizando com fonte a ureia. 

A aplicação de 150 kg ha-1 de N promoveu produção máxima de 

37.835 kg ha-1 de MS em capim-elefante (Penissetum purpureum) aos 150 dias 

após o corte de homogeneização, no norte do Tocantins. O corte de 
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homogeneização ocorreu 40 dias após a semeadura da forrageira. A resposta a 

aplicação de N foi linear (CRUZ et al., 2010). 

A produção de massa seca acumulada aumentou linearmente de 

acordo com as doses de N durante todo o período experimental para o capim-

elefante, no período chuvoso e no período seco. A maior produção acumulada em 

todos os períodos foi obtida com a dose de N de 700 kg ha-1, 29.049,04 kg ha-1 de 

MS, em todo o período experimental; 21.128,43 kg ha-1 de MS no período 

chuvoso e 8.066,73 kg ha-1 de MS no período seco (VITOR et al., 2009). 

O aumento das doses de N incrementou o acúmulo de biomassa e de 

massa seca de milheto. Obteve-se aumento linear de produção de massa seca 

conforme se elevou a dose de N (NEGREIROS NETO et al., 2010).  

No trabalho de MESQUITA & PINTO (2000) verificou-se que o N 

influenciou a produção de MS e a curva de regressão quadrática foi que melhor 

explicou a produção de MS que atingiu produção máxima de 8.913 kg ha -1 com 

dose máxima de 139 kg ha-1 de N. 

SILVA (2010) verificou que a dose de N equivalente a 160 kg ha-1, 

promoveu incrementos na produção de MS de cultivares de milheto (ADR – 500, 

ADR – 7010 e BRS – 1501) e identificou maiores concentrações de N nos tecidos 

da planta com esta dosagem.  

A adubação com N em milheto promoveu incrementos lineares de 

matéria seca e proteína bruta, obtidos em cinco cortes. Estes incrementos 

variaram em função das doses de N (SILVA et al., 1996). No experimento com 

capim-sudão SIMILI et al. (2008); SIMILI et al. (2010) constataram que a 

adubação nitrogenada não promoveu efeito significativo na produção de  matéria 

seca, mas foi significativo para os teores de PB, FDN e FDA. 

RIOS et al. (2007) verificaram que os teores de PB de forragem de 

milheto diferiram significativamente entre as doses de N (0, 50, 100 e 150 kg ha-1 

de N). Conforme se elevou à dose de N observou-se um aumento nos teores da 

PB que foram de 18,25; 21,27; 23,06 e 24,36%, respectivamente para as doses 

de N. 

Conforme GUIDELI et al. (2000) observaram que, a medida que, 

aumentou a dose de N ocorreram incrementos na produção de MS de milheto que 
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variou de 5.639 kg ha-1 a 7.529 kg ha-1, para as doses de 0 e 225 kg ha-1 de N, 

respectivamente, com semeadura realizada em novembro. 

Segundo MOOJEN et al. (1999) o aumento na adubação com N 

promoveu incrementos na produção de forragem de milheto. Os autores 

observaram ainda que ocorreu relação linear entre o ganho de peso diário e os 

níveis de N utilizados, bem como entre a capacidade de suporte. Assim, maiores 

doses de N permitem maior capacidade de lotação da pastagem de milheto. 

 

 

2.3 Potencial produtivo e utilização do milheto 

 

Em alguns continentes como Ásia e África o milheto é cultivado 

principalmente, com o propósito de produzir grãos para alimentação humana e em 

segundo plano é utilizado como planta forrageira para alimentação animal. Nos 

Estados Unidos e Oceania é cultivado basicamente como planta forrageira 

(PAYNE, 2000). 

No Brasil, o cultivo do milheto é muito utilizado no Rio Grande do Sul 

para pastejo. No Cerrado, foi introduzido visando à produção de palhada para o 

plantio direto, em algumas regiões para implantação e recuperação de pastagens, 

bem como para produção de silagem e grãos. Para cobertura de solo a planta 

funcionará como recicladora de nutrientes, que dependendo da fertilidade do solo, 

pode-se dispensar a adubação, aproveitando o adubo residual da cultura anterior. 

Quando for utilizado como planta forrageira, em que há grande exportação de 

nutrientes removidos do solo, torna-se necessário estabelecer um programa de 

adubação (PEREIRA FILHO et al,. 2003; SCHWARTZ et al., 2003). 

SILVA et al. (2003) e MACHADO et al. (2011)  observaram que a 

produção de massa verde do milheto varia conforme a época de semeadura. Nas 

semeaduras tardias, ocorreu redução de produção, principalmente pela falta de 

chuvas. A densidade de semeadura também exerce influência na produção de 

massa verde.  

Conforme resultados obtidos por GONÇALVES & QUADROS (2003) e 

MARTINS et al. (2005) o aparecimento foliar pode variar conforme a época de 

semeadura, precipitação pluviométrica, adubação, observaram que o intervalo 
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para o aparecimento de uma folha nova variou em média de 5 a 10 dias. Quando 

o pastejo é realizado com as plantas em menor porte, o aparecimento foliar é 

mais rápido, se comparado ao pastejo de plantas de maior altura. Observou-se 

também que a relação folha e colmo variaram conforme a planta emitiu novos 

perfilhos e ainda de acordo com a carga de animais que foram colocados para 

realizar o pastejo. Quanto maior a quantidade de perfilhos maior foi a 

porcentagem de folha em relação ao colmo, 53,2% e 21,1% para altura de pastejo 

de 20 a 30 cm, respectivamente.  

  Conforme ROMAN et al. (2008) ocorreu decréscimo linear diário na 

quantidade de lâminas foliares presente no pasto e ofertada, à medida que as 

plantas foram pastejadas pelos animais. Os animais consomem maiores 

quantidades de folhas em relação a outras partes da planta, em virtude da sua 

menor resistência à quebra pela mastigação.  

Quando utilizado sob pastejo rotativo, as características estruturais do 

milheto são afetadas pelo período de descanso. Para o manejo adequado, é 

necessário período de descanso suficiente para a expansão completa de 1,5 a 2,0 

novas folhas. O período de descanso exerce influência no número de folhas vivas 

expandidas (PEDROSO et al., 2009) 

No trabalho de PILAU & LOBATO (2008) novilhas prenhes com 14 e 15 

meses manejadas sobre pastagem de milheto, obtiveram ganho de 0,899 kg dia -1 

de peso vivo, enquanto novilhas em mesmas condições mantidas em pastagens 

nativas, no mesmo período, os animais ganharam 0,377 kg dia-1 de peso vivo. Os 

teores de fibra em detergente neutro e de proteína bruta para o milheto e a 

pastagem nativa foram de 66 e 14,2% e de 76 e 8,4%, respectivamente. Estas 

características químicas demonstram as diferenças qualitativas dos materiais e 

são indicadoras do maior desempenho dos animais sobre pastagem de milheto. 

O manejo da pastagem é importante para garantir o suprimento das 

necessidades nutricionais dos animais nas diversas etapas do sistema produtivo. 

Assim, a qualidade e quantidade de forragem disponíveis na pastagem esta 

diretamente relacionada com o consumo voluntario de forragem durante o 

processo de produção animal (ELEJALDE et al., 2010).  

À medida que o ciclo do milheto avança ocorre redução no percentual 

de oferta de lâminas foliares verdes da pastagem, bem como aumento da relação 
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colmo-folha, contribuindo assim, para redução do consumo voluntário da forragem 

(SCHWARTZ et al., 2003).  

De acordo com COSTA et al. (2005) quando trabalharam com duas 

épocas de semeadura (janeiro e março) e cinco cultivares de milheto (Guerguera, 

HKP, Souna III, ENA 1 e BRS 1501), observaram que na semeadura de janeiro a 

produção de massa verde e massa seca foram superiores que na semeadura de 

março. A produção de massa seca no cultivo de janeiro avaliado na fase de 

florescimento foram: Guerguera - 7,749 kg ha-1; HKP - 6,657 kg ha-1; Souna III - 

6,817 kg ha-1; ENA 1- 6,996 kg ha-1 e não diferiram entre si, no entanto, a cultivar 

BRS 1501 produziu 4,458 kg ha-1, diferindo das demais. De acordo com os 

autores a menor produtividade da cultivar BRS 1501 na semeadura de janeiro foi 

devido seu ciclo mais precoce em relação as demais cultivares. No cultivo de 

março, avaliado na mesma época de desenvolvimento foram: Guerguera - 1,151 

kg ha-1; HKP - 1,457 kg ha-1; Souna III - 1,146 kg ha-1; ENA 1- 1,874 kg ha-1 e BRS 

1501 - 1,479 kg ha-1.  As cultivares ENA 1, BRS 1501 e HKP na semeadura de 

março não diferiram entre si, mas obtiveram maiores produtividades de matéria 

seca e maior adaptação a semeadura tardia. 

GERALDO et al. (2002) avaliaram a produção de MS para as cultivares 

de milheto, Souna III - 8,040 kg ha-1;BRS 1501- 5,630 kg ha-1, Guerguera - 4,760 

kg ha-1; HKP - 3,870 kg ha-1, na fase de florescimento, sendo que a cultivar Souna 

III foi superior as demais que não apresentaram diferiram entre si. Apesar da 

cultivar brasileira, BRS 1501, ter apresentado uma menor duração da fase 

vegetativa, com porte menor que as africanas, nesta cultivar, a maioria dos 

perfilhos acompanham o crescimento do colmo principal, ficando com um 

tamanho muito próximo a este. Isso lhe permite um grande acúmulo de massa 

seca. No caso das cultivares africanas, apesar do colmo principal atingir uma 

altura considerável, a maioria de seus perfilhos secundários permanece com 

tamanho inferior. 

De acordo com GUIMARÃES JÚNIOR et al. (2009) quando trabalharam 

com quatro épocas de corte (37, 52, 67 e 82 dias) e em todas épocas de 

avaliação os materiais diferiram estatisticamente apenas aos 82 dias, com a 

menor produção, sendo verificada para o BRS-1501 (5.980 kg ha-1) e menores 

para CMS-1 e BN-2 de 7.480 e 7.030 kg ha-1 de MS, respectivamente. Houve um 
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aumento progressivo nas produções de MS ha-1 com o avançar da idade de corte 

e, o genótipo BRS-1501, foi o que estabilizou o seu crescimento mais cedo, aos 

67 dias. Esse fato influenciou nas suas produções de matéria seca aos 82 dias, 

que foram inferiores aos demais genótipos. 

Resultados obtidos por PIRES et al. (2007) demonstram que a massa 

seca de três cultivares de milheto aumentaram, à medida que as plantas atingiram 

o florescimento pleno chegando a 19,29 t ha-1 de matéria seca. No experimento 

de BRAZ et al. (2004) foi obtida produção de 12,55 t ha-1 de massa seca, aos 52 

dias de corte do milheto. CALVO et al. (2010) verificaram que o milheto em 

monocultivo produziu 6,317 t ha-1 de massa seca, consorciado com Guandu a 

produção foi de 7.631 t ha-1 de matéria seca e com sorgo 8,432 t ha-1 de matéria 

seca aos 60 dias de idade. 

Conforme CAZETTA et al. (2005); TEIXEIRA et al. (2008) milheto 

consorciado com feijão de porco (FP) produziu 3.275 kg ha-1 de massa seca, 

milheto solteiro (M) e consorciado com guandu-anão (GA) produziram 2.907 e 

2.505 kg ha-1 de massa seca, respectivamente. Em ambos os consórcios o 

milheto contribui com 51,4% (M+FP) e 86,7% (M+GA) da massa seca total. Esses 

valores demonstram maior capacidade produtiva do milheto em relação a outras 

culturas em semeaduras realizadas a partir do mês de março.  

Em pesquisa realizada com milheto para obtenção de palhada 

CAZETTA et al. (2005); CONEGLIAN & MORAES (2006) obtiveram produção de 

10 t ha-1 de MS aos 60 dias após a semeadura. 

De acordo com GUIMARÃES JÚNIOR et al., (2005), não foram 

observadas alterações significativas nos teores de matéria seca entre planta 

verde e a silagem, entre os diferentes tempos de ensilagem, para a mesma 

cultivar (CMS-1, BRS-1501 e BN-2). Os autores obtiveram também valores de 

proteína bruta superiores aos encontrados em outras culturas (milho e sorgo) 

utilizadas para produção de silagem, o que demonstra que o valor nutricional da 

silagem de milheto é superior quanto ao seu conteúdo protéico.  

A produção de MS obtida com três cultivares de milheto ADR-500, 

ADR-7010 e BRS-1501 foram de 1.143, 1.459 em 1.075 kg ha-1, respectivamente, 

sendo que  a cultivar ADR-7010 diferiu estatisticamente das demais com maior 

potencial produtivo de MS (SILVA, 2010). 
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Em relação ao uso do grão na formulação de ração, no trabalho de 

RIBEIRO et al. (2004) observaram que não ocorreu redução no consumo de 

ração pelas vacas, obtendo igual aceitação entre os animais que consumiram 

rações à base de grão de milheto e milho. O nível de aceitação das rações de 

milheto e milho pelos animais foram semelhantes. Segundo os autores, foi ainda 

constatado que o milheto não afetou os teores de gordura e de proteína no leite e 

não provocou redução na produção de leite.  

Segundo FRANÇA et al. (1996) a inclusão de milheto na formulação de 

rações para cabras em lactação proporcionou aumento de produção de leite 

quando substituiu o milho pelo milheto até o nível de 50%, demonstrando que o 

milheto é uma alternativa para substituir o milho nas rações para animais em 

lactação. 

 

 

2.4 Valor nutricional 

 

O valor nutricional da forrageira depende de sua composição química e 

física e a combinação destas duas propriedades com a digestibilidade que 

exercem influência no consumo. A forragem deve fornecer nutrientes, proteína, 

energia, minerais e vitaminas para o desenvolvimento dos animais (VAN SOEST, 

1994; VIEIRA et al., 1999). 

De acordo com FARINELLI et al. (2004)  o milheto apresenta boa 

resposta a cortes sucessivos, sendo que os manejos com corte a cada 

florescimento também proporcionaram maior produção de matéria seca, tanto 

para palhada quanto para alimentação animal.  

SCARAVELLI et al. (2007) observaram que o teor de matéria seca do 

milheto apresentou comportamento ascendente com o decorrer do pastejo de 4 t 

ha-1 para 5,14 t ha-1, em 29/01/05 e 18/03/05, respectivamente. Os teores de PB 

decresceram com o avanço do período de utilização da pastagem de 22,93 para 

15,88% na MS, respectivamente. Essas variações ocorreram por causa das 

diferenças na composição química de folhas e colmos e na variação de proporção 

destes componentes com o avanço do ciclo da forrageira. 
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Trabalhando com três idades de cortes (35, 42 e 49 dias) KOLLET et 

al. (2006) observaram que à medida, que aumenta a idade de corte aumentou a 

produção de massa seca. O teor de proteína bruta apresentou decréscimo de 

18% aos 35 dias para 13,66% aos 49 dias. Os teores de FDN aumentaram de 

54,30% para 69,17%, na mesma idade de corte e FDA, também aumentou de 

31,43% para 36,97%, esta variação ocorreram devido a redução de lâminas 

foliares e aumento das hastes, elevando os componentes fibrosos.  

MELO et al. (2007) estudaram o efeito de diferentes quantidades de 

água no solo, aplicadas via irrigação, sobre o rendimento de forragem de milheto, 

verificaram que o stress hídrico severo durante o desenvolvimento afetou o 

rendimento de forragem de milheto, ocasionando redução nos teores de FDN e 

FDA.  

O teor de matéria seca (MS) de milheto aos 35 dias após a semeadura 

foi de 15,2%, o teor de PB foi de 16,4% na MS e FDN 61,9% na MS em área de 

pastejo antes da entrada dos animais (COSTA  et al., 2011). 

AMARAL et al. (2008) obtiveram teores de matéria seca para milheto 

ensilado aos 70 dias após a semeadura de 21,34% e aos 90 dias foi de 27,69%, 

ocorrendo aumento conforme avançou a idade de corte. Os teores de proteína 

bruta foram de 9,50% e 7,13%, respectivamente, PB também reduziu com o 

avanço da idade de corte da forragem para silagem. 

O milheto em sistema de pastejo cultivado apresenta qualidade 

superior quando comparado com pastagem natural atingindo teores de PB de 

16,61% (BRUM et al., 2008), PB de 20,00%, FDN de 59,29% (CAMARGO et al., 

2009). 

Com o avanço da idade do milheto ocorreu decréscimo na concentração de 

PB nas folhas e caules, com valores alcançando no final do ciclo 8% e 2%, 

respectivamente. Estes valores podem ser atribuídos ao estádio fenológico em 

que as plantas foram analisadas, ao manejo da cultura e a aplicação de 

adubações nitrogenadas (SCHEFFER-BASSO et al., 2004). 

Conforme o trabalho desenvolvido por MONTAGNER et al. (2008) 

quando manejaram a pastagem de milheto sob duas massas de lâminas foliares, 

600 e 1000 kg ha-1 de massa seca e determinaram produções de 1453,9 e 2498,6 

kg ha-1 de massa seca, respectivamente. No final do ciclo de pastejo, devido ao 
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alongamento de colmo do milheto e aumento no acúmulo de material morto, 

ocorreu redução na massa de lâminas foliares. À medida que o ciclo do milheto 

avançou e com o início do período reprodutivo, observaram também menores 

ofertas de lâminas foliares. Na forragem consumida, o teor de PB foi de 16,2%, a 

FDN foi 63,7% e a digestibilidade da pastagem foi de 57,9%. Os animais de corte 

obtiveram ganhos médios de 0,5 a 0,8 kg dia-1 de pastejo. 

Segundo SILVA (2010) não foi observado diferença significativa quanto 

ao teor de PB e FDA para cultivares de milheto (ADR-7010, ADR-500 e BRS-

1501) e nem variação do mesmo quando alterou a adubação nitrogenada (0, 40, 

80 e 160 kg ha-1 de N). Para a FDN não ocorreu diferença em função das doses 

de N aplicadas. As cultivares ADR-7010 e BRS-1501 se equivaleram com teores 

médios de 58,85 e 59,67%, respectivamente, mas diferiram da cultivar ADR-500 

cujo teor de FDN foi de 57,59%.  

 

 

2.5 Fracionamento de carboidratos e proteínas 

 

De acordo com HENRIQUES et al. (2007b) a avaliação dos compostos 

nitrogenados e dos carboidratos das diversas forrageiras são importantes 

estratégias de manejo para a alimentação dos animais visando incrementos na 

produção animal. 

Os carboidratos e os compostos nitrogenados são subdivididos de 

acordo com suas características químicas, físicas e pela degradação ruminal e 

digestibilidade pós-ruminal. O Sistema Cornell (Cornell Net Carboydrate and 

Protein System - CNCPS) visa adequar a digestão ruminal de proteínas e 

carboidratos para que ocorra o máximo desempenho dos micro-organismos 

ruminais, reduzindo as perdas no rúmen e permitindo, também, estimar o escape 

de nutrientes para o intestino (SNIFFEN et al., 1992).  

Os carboidratos totais, em conformidade com suas taxas de 

degradação são classificados em fração A (açúcares solúveis), que é 

prontamente fermentada no rúmen; B1 (amido e pectina), que apresenta taxa 

intermediária de degradação; fração B2 (celulose e hemicelulose), 

correspondendo à fração lenta e potencialmente digerível da parede celular; e 
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fração C, representada pela porção indigerível ao longo do trato gastrointestinal. A 

fração nitrogenada é dividida em: fração A constituída de nitrogênio não protéico 

(NNP), que é rapidamente degradada no rúmen; fração B1 constituída de proteína 

solúvel rápida degradação no rúmen (albumina e globulina); fração B2 constituída 

por proteínas com taxa de degradação intermediária (maioria das albuminas e 

glutelinas); fração B3 é a proteína associada à parede celular e de degradação 

lenta (prolaminas, extensinas e proteínas desnaturadas); e a fração C, que é 

composta de proteínas insolúveis em detergente ácido, considerada indegradável 

no rúmen e indigerível no intestino (SNIFFEN et al., 1992). 

A caracterização dos carboidratos é importante na avaliação adequada 

das forrageiras. Busca-se, dessa forma, melhor avaliar os efeitos resultantes das 

variações de incidência luminosa, índices pluviométricos, idade e níveis de 

adubação, entre outros, nas alterações da composição da parede celular e, 

conseqüentemente, da composição bromatológica das forragens ao longo do ano 

(HENRIQUES et al., 2007a). 

Nutricionalmente, os carboidratos podem ser classificados em 

carboidratos fibrosos (CF) e não fibrosos (CNF). Segundo MERTENS (1996), os 

CF são representados pela celulose e hemicelulose, descritos como sendo de 

lenta e às vezes incompleta degradação no trato gastrintestinal (TGI), e os CNF, 

pelos açúcares solúveis, amido e pectina, que são de rápida e completa digestão 

no TGI, que mediante de um complexo sistema simbiótico e metabólico 

representam a principal fonte de energia para os micro-organismos ruminais. 

De acordo com HENRIQUES et al. (2007a) as frações dos carboidratos 

das forrageiras são influenciadas pelas idades de corte, implicando em elevação 

nos teores de carboidratos não fibrosos com o avanço da idade das plantas. O 

incremento nos níveis de adubação nitrogenada provoca redução nos teores dos 

carboidratos fibrosos da parede celular. Efeitos inconsistentes, contudo, são 

verificados sobre os teores de carboidratos não fibrosos. 

De acordo com MELLO & NORNBERG (2004) ocorreu diferenças para 

as frações de carboidratos, onde valores mais elevados de A+B1 foram 

observados na silagem de milho foi de 364,84 g kg-1 de MS e silagem de sorgo foi 

de 262,42 g kg-1 de MS, devido a contribuição da espiga com teores de açucares 

solúveis e amido; de B2 na silagem de sorgo 488,11 g kg-1 de MS (silagem de 
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milho foi de 379,36) e fração C, na silagem de sorgo e milho foram 121,35 e 

114,77 g kg-1 de MS, respectivamente. As diferenças entre culturas são 

justificadas, em grande parte, pelas diferenças nas características estruturais das 

plantas. O valor mais elevado de B2 na silagem de sorgo deveu-se, 

principalmente, à maior participação de colmo.  

As forrageiras representam a fonte primária de proteína para os 

ruminantes, portanto a avaliação e a correta caracterização das frações dos 

compostos nitrogenados contidos nestas são de suma importância para se reduzir 

custos, bem como, possibilitar alcançar níveis produtivos mais elevados. Porém, 

as condições de clima e de solo, bem como a idade de corte ou pastejo e 

adubação, resultam em grande variação na composição bromatológica das 

forrageiras que ocasionam, de forma geral, alterações no valor nutritivo, 

decorrente, principalmente, de alterações no teor e na composição da parede 

celular (HENRIQUES et al., 2007b).  

As frações dos compostos nitrogenados das forrageiras são 

influenciadas pelas idades de corte, implicando em redução dos teores da fração 

de NNP com o avanço da idade das plantas. O incremento nos níveis de 

adubação nitrogenada provoca elevação dos teores das frações de NNP e B1+B2, 

contudo efeitos inconsistentes são verificados sobre as frações associadas à 

parede celular frações B3 e C (HENRIQUES et al., 2007b). 

A silagem de girassol apresentou maior valor de PB (113,12 g kg-1 de 

MS), seguida do milho (59,32 g kg-1 de MS), e do sorgo (48,80 g kg-1 de MS). 

Analisando-se a fração A, composta por nitrogênio não protéico (NNP), as 

silagens de milho e sorgo apresentaram resultados inferiores ao girassol (31,03 g 

kg-1 de MS, 23,29 g kg-1 de MS e 61,49 g kg-1 de MS, respectivamente). As 

frações B2 e B3, foram maiores para a silagem de girassol 23,93 e 17,53 g kg-1 de 

MS, respectivamente, para silagem de milho foram 14,56 e 10,58 g kg-1 de MS, 

respectivamente, e para silagem de sorgo foram 11,01 e 9,22 g kg-1 de MS, 

respectivamente. A fração C, seguiu a mesma relação observada nas demais 

frações protéicas, ou seja, valores mais elevados para silagens de girassol (10,16 

kg-1 de MS), em comparação com as silagens de milho e sorgo (3,16 e 5,27 kg-1 

de MS, respectivamente), que não diferiram entre si (MELLO & NÖRNBERG, 

2004). 
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O NNP do capim-Mombaça, avaliado em dois períodos (águas e seca) 

em duas alturas residuais alcançou valores superiores na altura de 0,20 m, exceto 

para as doses de 300 e 500 kg ha-1de N, no período das águas. Tal fato pode ser 

atribuído à maior proporção de folhas em relação à de colmos presente nessa 

altura. Os maiores valores da fração A, foram observados no período seco, com 

variações de 37,6 a 40,6%, para altura de corte de 0,20 m, e de 29,3 e 39,0% 

para 0,40 m. Os valores encontrados para a fração B1, não diferiram entre doses 

de N nas duas alturas, com exceção da dose de 0 kg ha-1 de N, a 0,20 m, no 

período chuvoso, sendo os valores médios de 2,6 e 4,1%. Na fração B2, não 

houve diferença entre as doses de 0 e 100 kg ha-1 de N e entre 300 e 500 kg ha-1 

de N, no resíduo  de 0,20 m, no período chuvoso. A fração B3, apresentou 

variação de 41,7 a 32,2%, na altura de 0,20 m, e de 44,5 a 30,8% na altura de 

0,40 m, no período chuvoso, observando-se diferenças entre dose de N e altura, 

exceto entre as doses de 0 e 300 kg ha-1 de N na altura de 0,40 m. Os valores 

médios determinados para a fração C, variaram de 8,4 a 10,5%, no resíduo de 

0,20 m, e de 9,4 a 11,4%, para 0,40 m, no período chuvoso; de 9,9 a 11,3%, para 

0,20 m, e de 9,8 a 9,9%, para 0,40 m, no período seco (SILVA et al., 2009). 

A fração A (NNP), caracterizada por possuir alta degradabilidade 

ruminal, conforme aumentou à dose de N verificou-se que as porcentagens dessa 

fração se elevaram, indicando provavelmente a maior presença de aminoácidos 

livres e pequenos peptídeos no tecido da planta em função do aporte do N no 

solo. Porém, altas proporções de NNP podem resultar em maiores perdas 

nitrogenadas devido a falta de esqueleto de carbono prontamente disponível para 

que a síntese de proteína microbiana ocorra. Observou-se que na medida em que 

incrementou a adubação nitrogenada, os valores da fração B1 diminuíram. Esses 

resultados podem evidenciar que o N aplicado não teve uma participação 

significativa no acúmulo de proteína solúvel. Para a proteína verdadeira com taxa 

de degradação intermediária (fração B2) os teores variaram entre 21,16% a 

36,14% da PB. A maior quantidade de fração B2 na planta indica que menos 

proteína se ligou à fibra e assim mais proteína verdadeira estará disponível para 

os micro-organismos do rúmen, o que pode ser observado para a fração B3 

(proteína insolúvel com taxa de degradação lenta). Os valores encontrados para a 

fração C, não diferiram entre as doses de N (0, 50, 100 e 150 kg ha-1 de N) 
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avaliadas, apresentando valores entre 1,85% e 3,28%. O aumento da 

indisponibilidade de parte da PB constitui um dos efeitos mais negativos do 

avanço da idade fisiológica da planta, sob o ponto de vista nutricional para a 

cultivar de milheto ADR-300 (RIOS et al., 2007).  

Segundo SILVA (2010) que avaliou três cultivares de milheto (ADR-

7010, ADR-500 e BRS-1501) e quatro doses de N (0, 40, 80 e 160 ha-1) não 

houve diferença significativa entre as frações nitrogenadas e nem interação 

significativa entre cultivares e doses de N. Foi observada alta proporção da fração 

A, que é constituída de NNP e possui alta degradabilidade ruminal, com valores 

de 46,71; 46,64 e 46,04%, respectivamente para as três cultivares não ocorrendo 

diferença estatística entre elas. Para as doses de N os valores de NNP foram 

47,57; 45,32; 45,79 e 46,38%, respectivamente, e também não ocorreu diferença 

estatísticas. A fração B1 apresentou teor médio entre as cultivares de 2,43% e teor 

médio para dose de N de 2,42%. A fração B2 apresentou teores médios de 

15,75% para cultivares e doses de N. Os valores médios para a fração B3 foi de 

30% entre cultivares e doses de N. Para a fração C, constituídas por proteínas 

insolúveis no rúmen, apresentou valor médio de 4,84% para cultivares e teor 

médio de 4,84% para doses de N. 

 

 

2.6 Digestibilidade in vitro da matéria seca 

 

A queda da digestibilidade nas forrageiras ocorre com o avanço da 

maturidade e está associada ao aumento dos constituintes da parede celular, 

principalmente lignina, além da redução da relação folha/colmo (VAN SOEST, 

1994). 

SIMILI et al. (2008) trabalharam com doses de N, quando avaliaram  

híbridos de capim-sudão (0, 100, 200 e 300 kg ha-1) e não encontraram  efeito 

significativo do N na digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) com valores 

de 71,8; 73,9% e 71,6%; respectivamente para as doses de N.  

No trabalho de SILVA et al. (2007) observaram que ocorreu redução 

nas taxas de degradação tanto para a MS quanto para a FDN, à medida que as 

idades de rebrota de capim-elefante avançaram. 
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As médias de DIVMS variaram de 61,5% no tratamento testemunha 

com 0 de N a 66,1% quando adubadas com dose de N de 200 kg ha-1. Esse 

acréscimo indica que a adubação nitrogenada proporciona aumento na DIVMS 

em capim coastcross. Essa elevação na DIVMS com a intensificação da 

adubação nitrogenada está de acordo com a correspondente redução no teor de 

FDN (CORREA et al., 2007). 

LEÃO (2011) estudou a cultivar ADR-500 em duas alturas de entrada 

para pastejo 60 e 80 cm, verificou decréscimo da DIVMS com o avanço da altura 

de corte da pastagem, que variou 64,50 a 61,73%, respectivamente. 

Segundo CASLER & VOGEL (1999) o aumento de 1% na DIVMS pode 

representar um ganho de 3,2% no peso corporal diário de bovinos. 

No trabalho desenvolvido por GUIDELI et al. (2000) com milheto 

semeado em duas épocas 23/11/94 e 10/03/95 observaram teores de DIVMS 

média de 70,63 e 67,53%, respectivamente, demonstrando que a forragem se 

manteve com qualidade independente da época de plantio. 

De acordo com VITOR et al. (2009) a DIVMS de capim-elefante se 

comportou de forma quadrática em relação a aplicação de doses de N, com teor 

máximo de 64,20% com dose de N estimada de 505,89 kg ha-1. A adubação com 

N pode influenciar positivamente a DIVMS, pois estimula o aparecimento de 

tecidos novos na planta. 

Trabalhando com capim-elefante em três anos consecutivos (1999, 

2000 e 2001), PACIULLO et al. (2008) observaram que a DIVMS foi menor no 

inverno nos três anos.  Nos anos de 1999 e 2001 a DIVMS foi maior no outono 

com teor de 60,0 e 61,8%, respectivamente, no ano 2000 no verão apresentou 

valor de 62,1%. De acordo com os autores a redução da DIVMS no inverno 

durante os anos de avaliação estão ligados ao aumento da FDN e redução da PB. 
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CAPÍTULO 2 - NITROGÊNIO NA PRODUÇÃO DE BIOMASSA, 

EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO E RECUPERAÇÃO APARENTE DO 

NITROGÊNIO EM CULTIVARES DE MILHETO EM DUAS ÉPOCAS 

DE SEMEADURA 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a PMV e a PMS da planta inteira, N 
contido na planta, eficiência de conversão do N e recuperação aparente do N de 
cultivares de milheto, sob doses de N, em diferentes épocas de semeadura no 
Município de Ceres, Goiás. O experimento foi instalado em delineamento de 
blocos casualizados em esquema fatorial 3x4, constituídos de cultivares de 
milheto (ADR-7010, ADR-500 e BRS-1501) e doses de N (0, 50, 100 e 200 kg ha-1 
de N, aplicados na forma de uréia) o fatorial foi avaliado em duas épocas de 
semeadura (dezembro/2010 e fevereiro/2011). Foram realizados dois cortes em 
cada época quando as plantas atingiram 0,70 m de altura. A interação entre 
cultivares e doses de nitrogênio foi significativa. A PMV das cultivares ADR-7010 
e BRS-1501 apresentou efeito quadrático quando aumentou a dose de N. Para a 
cultivar ADR-500 o modelo mais adequado para avaliar a produção de PMV foi o 
linear. Ocorreu efeito quadrático da aplicação das doses de N na produção de 
PMS, a dose para a máxima produção foi de 157 kg ha-1 de N. A quantidade de N 
extraído pela planta variou de acordo com a cultivar, onde a BRS-1501 acumulou 
maiores quantidades de N na parte aérea. O N contido na parte aérea das plantas 
de milheto foi influenciado de forma quadrática com aumento até a dose de 
147,11 kg ha-1 de N. A maior eficiência de conversão aparente do nitrogênio 
ocorreu na dose equivalente a 50 kg ha-1 de N, com produção de 11,60 kg de 
PMS kg-1 de N aplicado. A recuperação aparente do nitrogênio foi maior para as 
doses de 50 e 100 kg ha-1 de N, com máxima de recuperação de 53,16 e 45,35%, 
respectivamente. A PMV e PMS foram maiores na semeadura de dezembro com 
valores de 34.198,31 e 3.446,65 kg ha-1, respectivamente. As cultivares de 
milheto apresentam alta capacidades de PMV e PMS, sendo influenciadas pela 
adubação com N, a eficiência de recuperação e recuperação aparente do N 
variaram linearmente com a adubação com N. 
  
Palavras-chave: adubação nitrogenada, forragem, Pennisetum glaucum, 
produtividade 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study was to evaluate the production of GM and DM from the 
whole plant, N contained in the plant and conversion efficiency of N and N 
apparent recovery of millet cultivars under nitrogen rates in different sowing dates 
in the City Ceres, Goiás The experiment was conducted in a randomized block 
design in a 3x4 factorial design, consisting of millet cultivars (ADR-7010, ADR-500 
and BRS-1501) and N rates (0, 50, 100 and 200 kg ha-1 N applied as urea) 
factorial was evaluated at two sowing dates (December and February). Were 
harvested twice each season when the plants reached 0.70 m in height. There 
was a significant interaction between cultivars and nitrogen levels. The production 
of the ADR-7010 and ADR-500 cultivars BRS-1501 showed a quadratic effect 
when increasing the dose of N. To cultivate ADR-500 the most appropriate model 
to evaluate the production of GM was linear. There was a quadratic effect of the 
application of N levels in the production of DM, the dose to the maximum yield was 
157 kg ha-1 N. The amount of N extracted by the plant varied with the cultivar 
BRS-1501 accumulated higher amounts of N in the shoot. On contained in the 
shoots of millet was influenced quadratically with increasing dose up to 147.11 kg 
ha-1 N. The highest conversion efficiency of nitrogen occurred in the apparent 
dose equivalent to 50 kg N ha-1, with production of 11.60 kg DM kg-1 N applied. 
The apparent recovery of nitrogen was greater for doses of 50 and 100 kg N ha-1, 
with maximum recovery of 53.16 and 45.35%, respectively. The production of GM 
and DM were higher sowing in December with values of 34198.31 and 3446.65 kg 
ha-1, respectively. The millet cultivars have high production capacities of GM and 
DM, being influenced by N fertilization, recovery efficiency and apparent recovery 
of N fertilization varied linearly with N. 
 
Keywords: fertilization, forage, manure, Pennisetum glaucum, produtivity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Brown), é uma forrageira anual, 

de alto valor nutritivo, podendo ser utilizado para produção de grãos, cobertura 

morta e como forrageira para pastejo e produção de silagem. Em função de suas 

características fisiológicas, esta forrageira apresenta alta resistência ao estresse 

hídrico, além de se adaptar aos solos ácidos e de baixa fertilidade, fatores 

limitantes para cultivo do milho e do sorgo (PIRES et al., 2007).   

O milheto forrageiro é uma das alternativas para pastejo no verão e, 

quando comparado com pastagens nativas chega a produzir cinco vezes mais 

forragem o que permite incrementos na taxa de lotação e no ganho de peso 

animal por área (RIZO et al., 2004; SANTOS et al., 2005). 

A produção de massa verde (PMV) de milheto varia conforme a época 

de semeadura sendo observados reduções de produção em plantios mais tardios, 

devido ao déficit hídrico e às variações na temperatura. Outro fator relevante é a 

densidade de semeadura que também exerce influência na produção de massa 

verde (MACHADO et al., 2011). 

Resultados obtidos por PIRES et al. (2007) demonstram que a massa 

seca (MS) de três cultivares de milheto aumentaram, à medida que as plantas 

atingiram o florescimento pleno, alcançando 19,29 t ha-1 de matéria seca. BRAZ 

et al. (2004) obtiveram  produção de 12,55 t ha-1 de matéria seca, com corte  aos 

52 dias. CALVO et al. (2010) verificaram que o milheto em monocultivo produziu 

6,317 t ha-1 de matéria seca e, quando consorciado com Guandu,  a produção foi 

de 7.631 t ha-1 de matéria seca e com sorgo 8,432 t ha-1 de matéria seca, com 

corte aos 60 dias. 

SILVA (2010) avaliando a produção de massa seca (PMS) em 

cultivares de milheto (ADR-500, ADR-7010 e BRS-1501) observaram valores de 

1.143, 1.459 e 1.075 kg ha-1, respectivamente, onde a cultivar ADR-7010 diferiu 

estatisticamente das demais com maior potencial de produção. Além disso, o 

autor observou que a dose de 160 kg ha-1 de N promoveu incrementos na 

produção de MS de cultivares avaliadas e identificou maiores concentrações de N 

nos tecidos da planta. 
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A disponibilidade de nitrogênio (N) é um dos fatores mais importantes 

nos processos de crescimento e desenvolvimento das plantas. O aumento do teor 

de N no solo por meio de fertilização é uma das formas de incrementar 

produtividades em plantas forrageiras (MARTUSCELLO et al., 2005).  

De acordo com FAGUNDES et al. (2006) o fornecimento de N em 

quantidades adequadas ao longo do período de desenvolvimento das plantas 

forrageiras, exerce papel fundamental no crescimento das pastagens, devido o N 

proveniente da mineralização da matéria orgânica não suprir a necessidade de 

forrageiras de elevada produtividade. 

MESQUITA & PINTO (2000) observaram que o N influenciou na 

produção de MS, sendo que a curva de regressão quadrática foi que melhor 

explicou a PMS que atingiu produção de 8.913 kg ha-1, com dose máxima de 139 

kg ha-1 de N. HERINGER & MOOGEN (2002) observaram que a PMS do milheto 

respondeu de forma quadrática a adubação com N utilizada (0, 150, 300, 450 e 

600 kg ha-1) e pela derivação da equação a produção máxima foi obtida com 

aplicação de 464 kg ha-1 de N, e verificaram ainda que a eficiência de utilização e 

a taxa de recuperação do N reduziram com o aumento da adubação de N. 

Objetivou-se com o presente trabalho de pesquisa avaliar o potencial 

produtivo de massa verde (PMV) e a massa seca (PMS) da planta inteira 

produzida em dois cortes, bem como a eficiência de conversão aparente do N 

(ECAN), a recuperação aparente do N (RAN) e o N contido na parte aérea (NC) 

de cultivares de milheto sob diferentes doses de N, em duas épocas de 

semeadura. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Localização e características edafoclimáticas 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental do Instituto 

Federal Goiano Campus Ceres, localizado no município de Ceres, Goiás, 

localizada na latitude S 15º 21’ 00’’, longitude W 49º 35’ 57’’ e altitude de 564 m. 

O clima regional segundo a classificação de köeppen é do tipo Aw. As 

temperaturas máxima, média e mínima durante o período experimental estão 

representadas na Figura 1. 

 

 

FIGURA 1. Distribuição mensal da temperatura máxima, média e mínima durante 

o período experimental (01/12/2010 a 30/04/2011). 

Fonte: Estação Meteorológica do Instituto Federal Goiano Campus Ceres. 

  

A precipitação média anual da região foi de 1.550 mm (Figura 2). 

Sendo o regime pluvial bem definido, ou seja, período chuvoso vai de outubro a 

abril e seco de maio a setembro. 
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FIGURA 2. Distribuição mensal da precipitação pluviométrica durante o período 

experimental (01/12/2010 a 30/04/2011). 

Fonte: Estação Meteorológica do Instituto Federal Goiano Campus Ceres. 

 

 

2.2 Caracterização da área experimental e preparo do solo 

 

O solo da área experimental é classificado com Latossolo Vermelho 

distrófico (EMBRAPA, 2006) e para fins de sua caracterização química foram 

coletadas amostras na profundidade de 0 a 20 cm. Na Tabela 1, estão 

apresentados os dados dos atributos químicos da área experimental antes da 

instalação do experimento. 

 

TABELA 1. Características físico-químicas do solo da área experimental. 

Ca Mg CTC Al H P(Mel) K pH V MO Areia Argila 

(cmolc dm-3) (mg dm-3) CaCl2 (%) 

2,4 1,3 7,67 0 3,7 5 101 5,6 51,8 1,5 39 50 
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Foi realizado preparo convencional do solo na área experimental com 

duas passagens de grade aradora e nivelamento do solo com grade niveladora no 

dia anterior às respectivas semeaduras. 

 

 

2.3 Tratamentos e delineamento experimental 

 

Os tratamentos foram constituídos por três cultivares de milheto (ADR-

7010, ADR-500 e BRS 1501) e quatro doses de N (0; 50; 100 e 200 kg N ha-1) 

aplicados em cobertura, usando como fonte a ureia, e duas épocas de semeadura 

(dezembro/2010 e fevereiro/2011), distribuídos em delineamento de blocos 

completos casualizados em esquema fatorial 3x4, o fatorial foi analisado em 

conjunto incluindo as duas épocas de semeadura, com três repetições totalizando 

72 unidades experimentais. 

O modelo estatístico utilizado foi: 

 

Yijkl = µ + Ci + Dj + (B/E)k(l) + El + (CD)ij + (CE)il + (DE)jl+(CDE)ijl+ eijkl 

 

Yijkl: valor observado da variável; 

µ: média geral; 

Ci: efeito do cultivar i, com i= ADR-7010, ADR-500 e BRS-1501 

Dj: efeito da dose j, com j= 0; 50; 100; 200; 

(B/E)k(l); efeito de bloco k dentro da época l; 

El: efeito da época l, com l=época normal e safrinha; 

(CD)ij; efeito da interação da cultivar i com a dose j; 

(CE)il; efeito da interação da cultivar i com a época l; 

(DE)jl; efeito da interação da dose j com a época l; 

(CDE)ij; efeito da interação da cultivar i com a dose j e a época l; 

eijkl: erro experimental. 
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2.4 Implantação e condução dos experimentos 

 

A semeadura foi realizada manualmente em duas épocas, no dia 01 de 

dezembro de 2010 e 20 de fevereiro de 2011, que correspondem a primeira e 

segunda época de semeadura, respectivamente. Cada unidade experimental foi 

constituída por quatro fileiras de cinco metros lineares e espaçamento de 0,30 m, 

entre linhas, totalizando 4,5 m2.  

A adubação fosfatada de formação foi de 45 kg ha-1 de P2O5 (SS), 

aplicado no sulco de semeadura, conforme SOUSA & LOBATO (2004). A 

germinação de 50% da área experimental ocorreu cinco dias após a semeadura. 

O potássio foi distribuído em cobertura aos dez dias após a germinação na 

dosagem de 30 kg ha-1 (KCl). A adubação com N (ureia) foi parcelada em duas 

aplicações, sendo 60% aplicado aos dez dias após a emergência, enquanto os 

40% restante foi aplicado no dia seguinte após o primeiro corte de avaliação. 

Foi considerada como parcela útil as duas fileiras centrais, eliminando-

se 0,50 m de cada extremidade. Na primeira época de semeadura os cortes foram 

realizados nos dias 05 e 27 de janeiro de 2011, enquanto na segunda época de 

os cortes foram realizados nos dias 27 de março e 21 de abril de 2011. Os cortes 

de avaliação foram efetuados quando, no mínimo, 50% das plantas atingiram 0,70 

m de altura, de acordo com recomendações de BASTO (2010). Após cada corte 

de avaliação, procedeu-se a pesagem do material para determinação da 

produção de massa verde (PMV kg ha-1) somando-se a produção obtida em cada 

corte para determinar a produção total.   

Foram retiradas amostras de aproximadamente 500 g para as análises 

laboratoriais. As amostras foram pré-secas a 600C até peso constante, em estufa 

de circulação forçada e moídas em moinho tipo Willey com peneira de 1 mm, 

armazenadas em frascos acrílico com tampas de plástico e identificadas. As 

amostras resultantes dos dois cortes dentro das respectivas épocas foram 

misturadas e homogeneizadas para posteriores análises laboratoriais.  
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2.5 Variáveis avaliadas 

 

As análises para determinação de matéria seca (MS) e N contido na 

planta (NC) foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento 

de Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás. 

Os teores de MS e o NC foram determinados conforme a metodologia descrita por 

SILVA & QUEIROZ (2002). 

Os resultados da eficiência de conversão aparente de N (ECAN) e 

recuperação aparente do N (RAN) foram determinado de acordo com a 

metodologia de CARVALHO & SARAIVA (1987). Utilizou-se as seguintes 

fórmulas: 

 

ECAN = [PMSF (adubado) – PMSF (não adubado)]/NN 

Onde: 

ECAN = Eficiência de conversão aparente de N, expressa em kg de MS produzida 

por kg de N aplicado ha-1. 

PMSF (adubado) = produção de MS de forragem nas parcelas adubadas com N 

(kg ha-1). 

PMSF (não adubado) = produção de MS de forragem nas parcelas não adubadas 

com N (kg ha-1). 

NN = dose de N aplicada (kg ha-1). 

 

RAN = [100 x (NAC – NCS)]/NN 

Onde:                         

RAN(%) = recuperação aparente do N. 

NAC = N total absorvido pela parte aérea das plantas nas parcela com adubação 

(kg ha-1). 

NCS = N total absorvido pela parte aérea das plantas nas parcela sem adubação 

(kg ha-1). 

NN = dose de N aplicada (kg ha-1). 

O N contido nas raízes e no resíduo não foi determinado, a 

recuperação do N absorvido do total que foi aplicado, considera apenas o N 
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contido na parte aérea da planta conforme descrito pela metodologia de 

CARVALHO & SARAIVA (1987). 

 

2.6 Procedimentos estatísticos 

 

Os dados de PMV, PMS, NC, ECAN e RAN foram submetidos à 

análise de variância conjunta, incluindo as duas épocas, e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. A PMV, PMS, 

NC, ECAN e RAN também foram avaliadas ajustando-se equações de regressão 

em função da dose de N aplicadas em cobertura. A escolha da equação linear ou 

quadrática foi baseada na significância dos coeficientes de regressão e quando 

foram significativos os coeficientes das equações de primeiro e segundo grau a 

escolha foi realizada em função do maior coeficiente de determinação ajustado. 

As análises foram realizadas com auxílio do software R (R Core Team, 2010). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Produção de massa verde e massa seca 

 

Ocorreu efeito significativo da interação entre cultivares e doses de N 

(p<0,05) para produção de massa verde (PMV), evidenciando respostas 

diferenciadas das cultivares à aplicação de doses de N (Tabela 2).  

Todas as cultivares de milheto foram influenciadas significativamente 

pela aplicação de N, conforme Tabela 2. Para ADR-7010 a produção aumentou 

até a dose de 100 kg ha-1 de N, a partir desta dose ocorreu decréscimo. A cultivar 

ADR-500 apresentou resposta crescente com a elevação da dose de N e atingiu o 

máximo com aplicação de 200 kg ha-1, com produção de 33.780 kg ha-1 de PMV. 

A cultivar BRS-1501 apresentou maior PMV na dose de 200 kg ha-1 de N. 

 MOOJEN et al. (1999) com a cultivar de milheto comum e MACHADO 

et al. (2011) que trabalharam com as cultivares ADR-300, ADR-500 e BN-1, 

ambos autores obtiveram resultados semelhantes aos encontrados  nesta 

pesquisa, onde as cultivares de milheto apresentaram resposta significativa a 

adubação com N.   

 

TABELA 2. Produção média de massa verde (PMV) determinados em cultivares 

de milheto (kg ha-1) com doses crescentes de nitrogênio. 

Cultivar 
Doses de nitrogênio (kg ha-1) 

0 50 100 200 

ADR – 7010 26.650 aC 27.550 aBC 34.830 aA 32.010 bAB 

ADR – 500 26.890 aB 28.280 aAB 33.240 aA 33.780 abA 

BRS – 1501 21.370 aC 29.060 aB 35.290 aB 38.490 aA 

Médias seguidas de mesmas letras minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

A PMV das cultivares de milheto avaliadas foram influenciadas 

significativamente pelas doses de N (p<0,05). Observou-se que a PMV das 

cultivares ADR-7010 e BRS-1501 respondeu de forma quadrática ao incremento 
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nas doses de N. Para a cultivar ADR-500 o modelo mais adequado para avaliar a 

PMV foi o linear (Figura 3).  

A produção máxima estimada pelo modelo quadrático para as 

cultivares ADR-7010 e BRS-1501, foram obtidas com as doses 140,12 kg e 

184,06 kg ha-1 de N que atingiram 34.522 e 38.663 kg ha-1 de PMV, 

respectivamente. 

 A cultivar ADR-500, geneticamente foi desenvolvida para a produção 

de forragem visando o pastejo direto ou a produção de silagem, característica 

esta que, provavelmente, possa explicar a resposta linear da produção aos 

acréscimos das doses de N aplicadas. As cultivares ADR-7010 e BRS-1501, 

possuem dupla aptidão (granífero e forrageiro) e, desta forma, apresentam uma 

menor capacidade de resposta à adubação com N, cujo limite é inferior àquele 

determinado para a cultivar ADR-500, a partir do qual a PMV apresenta 

comportamento decrescente (Figura 3). 

 

FIGURA 3. Produção de massa verde de cultivares de milheto em resposta a 

aplicação de N. 
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Não foram observadas interações (p>0,05) entre cultivares e dose de N 

para produção de MS. 

Observou-se a ocorrência de efeito quadrático em relação à aplicação 

das doses de N e produção de MS (Figura 4). Pela derivação da equação de 

segundo grau a dose de máxima produção foi de 157,51 kg ha-1 de N e a 

produção máxima foi de 3.585,50 kg ha-1.  

NEGREIROS NETO et al. (2010) relatam resposta linear de produção 

de milheto avaliado sob doses de N, quando obtiveram a  produção máxima de 

MS com a aplicação de 120 kg.ha1 de N. NÓBREGA (2010) e SILVA (2010) 

observaram também efeito linear conforme o aumento da dose de N com maior 

produção alcançada com as doses de 80 e 160 kg ha-1 de N, respectivamente, em 

trabalhos conduzidos com milheto.  

FIGURA 4. Produção de matéria seca em resposta a aplicação de N. 

 

Ocorreu diferença significativa para produção de MS entre cultivares 

(p<0,05), sendo que, a cultivar BRS-1501 foi a que apresentou maior produção 

com valor médio de 3.530,38 kg ha-1, ADR-500 produziu 3.205,25 e ADR-7010 
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com 2.560,63 kg ha-1 de MS. A maior PMS da cultivar BRS-1501 esta relacionada 

com a maior PMV (Figura 3). 

Os resultados relatados por NÓBREGA (2010) são semelhantes aos 

obtidos neste trabalho, quando se observou que a cultivar BRS-1501, também foi 

a mais produtiva com valor médio de 1.840,9 kg ha-1 de MS, quando comparado 

com ADR-500, que produziu 1.611,9 kg ha-1 de MS, onde as plantas foram 

colhidas aos 35 dias após a semeadura. 

BASTO (2010) observou que a cultivar ADR-500 produziu 3.905 kg ha-1 

de MS, quando as plantas foram cortadas ao atingirem 0,70 m de altura. 

No trabalho de SILVA (2010) a produção de MS das cultivares de 

milheto ADR-500, ADR-7010 e BRS-1501 foram de 1.143, 1.459 e 1.075 kg ha-1, 

respectivamente, valores médios bastante inferiores aos obtidos nesta pesquisa, 

porém, deve-se ressaltar que as plantas foram cortadas no início da fase de 

emissão de inflorescência, ocasião em que as plantas se encontravam em média, 

com 0,50 m de altura. Entretanto, COSTA et al. (2005) observaram que a cultivar 

BRS-1501, avaliado na fase de florescimento, produziu 4.458 kg ha-1. 

Segundo MOOJEN et al. (1999) o aumento das doses de N promovem 

incrementos na produção de forragem. Segundo relataram os autores ocorreu 

efeito linear entre o ganho de peso diário e as doses de N utilizadas, bem como 

entre a capacidade de suporte. Assim, maiores doses de N permitem maior taxa 

de lotação em pastagem de milheto. 

A Tabela 3 apresenta os valores médios de PMV e de PMS nas 

diferentes épocas de semeadura. Ocorreram diferenças significativas (p<0,05), 

tanto para PMV quanto para PMS entre as épocas.  

A produção obtida na semeadura de dezembro foi superior devido às 

melhores condições climáticas neste período e maior disponibilidade de água. Por 

ocasião da semeadura de fevereiro houve menor disponibilidade de água e 

redução na temperatura, fatores climáticos que, muito provavelmente, 

contribuíram para a menor PMV e PMS, conforme Figuras 1 e 2. 

PIRES et al. (2007), avaliaram o milheto com semeadura realizada no 

mês de outubro e o corte realizado na fase de pré-florescimento e, observaram  

produção de biomassa da ordem de 47.330 kg ha-1, enquanto, COSTA et al. 

(2005) observaram que em semeadura no mês de janeiro a PMS de milheto 
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forrageiro foi de 6.535,40 kg ha-1, no entanto, quando a semeadura foi realizada 

no mês de março a produção foi significativamente reduzida para 1.422,20 kg ha-1 

de MS. CALVO et al. (2010) verificaram que o milheto em monocultivo produziu 

6.317 kg ha-1 de MS, com corte aos 60 dias e semeadura no mês de março, 

porém, quando o corte foi realizado aos 30 dias após a semeadura a produção de 

MS foi de apenas 2.573,20 kg ha-1. 

Estes resultados corroboram com os obtidos nesta pesquisa, 

evidenciando que nas semeaduras de verão o milheto tem maior capacidade de 

produtiva, quando comparado com as semeaduras realizadas no período de 

safrinha. 

 

TABELA 3. Produção média de massa verde (PMV) e massa seca (PMS) 

determinadas em cultivares de milheto com semeadura em dezembro 

e fevereiro. 

Época de semeadura PMV (kg ha-1) PMS (kg ha-1) 

Dezembro 34.198,31 a  3.446,65 a 

Fevereiro 26.376,56 b  2.750,85 b 

CV (%)     10,67    14,32 

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas são estatisticamente iguais pelo teste F 5% de 

probabilidade. 

 

 

3.2 Nitrogênio contido na planta, eficiência de conversão aparente e 

recuperação aparente de nitrogênio 

 

Não ocorreu interação significativa (p>0,05) entre cultivares e doses de 

N, doses de N e épocas de semeadura, cultivares e épocas de semeadura e 

também a interação tripla época, cultivar e dose de N para as variáveis N contido 

na planta (NC), eficiência de conversão aparente (ECAN) e recuperação aparente 

do N (RAN). 

Ocorreu diferença significativa (p<0,05) de N contido na planta (NC) e 

proteína bruta (PB) para época, cultivar (Tabela 4) e dose de N (Tabela 5 e Figura 

5). Na semeadura realizado em dezembro o acúmulo foi de 124,49 kg ha-1 de N 
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na parte aérea das plantas e a produção de PB foi de 778,07 kg ha-1, enquanto 

que na semeadura de fevereiro as plantas acumularam 92,12 kg ha-1 de N e 

575,77 kg ha-1 de PB. A semeadura de dezembro apresentou maior acúmulo de N 

na planta devido melhores condições de temperatura, luminosidade e maior 

disponibilidade de água (Figuras 1 e 2), fatores estes que elevaram a taxa 

fotossintética e consequentemente o crescimento das plantas, Figuras. 

A quantidade de N extraído pela planta e PB produzida variou de 

acordo com a cultivar. Na Tabela 4, verifica-se que a cultivar BRS-1501 acumulou 

maiores quantidades de N na parte aérea. Este fato esta relacionado com a PMV 

e PMS, pois a cultivar BRS-1501 apresentou maior produtividade e ainda, por ser 

uma cultivar de duplo propósito, poder ter melhor eficiência na utilização de N. 

 

TABELA 4. Conteúdo de nitrogênio (N) e proteína bruta (PB) na parte aérea das 

plantas de cultivares milheto. 

Cultivar kg de N  

(ha-1) 

kg de PB  

(ha-1) 

ADR-7010 90,21 c 563,81 c 

ADR-500 110,45 b 690,31 b 

BRS-1501 124,27 a 776,69 a 

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

 

Os valores de NC e de PB das plantas de milheto aumentaram 

significativamente (p<0,05) em função das doses de N aplicadas (Tabela 5). Os 

maiores acúmulos de N ocorreram nas doses de 100 e 200 kg ha-1 de N o mesmo 

comportamento ocorreu para PB.  

Ocorreu efeito quadrático (p<0,05) entre doses de N e NC na parte 

aérea da planta como pode ser observado na Figura 5. O maior acúmulo de NC 

na planta ocorreu na dose de 147,11 kg de N ha-1 pela derivação da equação de 

segundo grau, após esta dosagem ocorreu decréscimo de NC, o acúmulo máximo 

foi de 128,75 kg de N na parte aérea das plantas. 
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TABELA 5. Médias de N contido na parte aérea das plantas (NC) e proteína bruta 

(PB) determinadas em cultivares de milheto submetidos a doses de N. 

Dose de N  

(kg ha-1) 

kg de N na planta  

(ha-1) 

kg de PB  
(ha-1) 

0 79,39 c 496,16 c 

50 105,96 b 662,28 b 

100 124,73 a 779,56 a 

200 123,14 a 769,65 a 

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

 

 

FIGURA 5. N contido na parte aérea das plantas de milheto submetidas a 

diferentes doses de N. 

 

A variação quadrática indica que a planta consegue extrair N 

proveniente da adubação até determinado limite, a partir do qual a adubação não 
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promove mais acréscimo no acúmulo de NC. Efeito contrário foi observado por 

SILVA (2010) que reportou efeito linear em função das doses de N aplicadas (0, 

40, 80 e 160 kg ha-1 de N).  

A eficiência de conversão aparente do N (ECAN) apresentou efeito 

significativo (p<0,05) para época e dose de N (Tabela 6) e para recuperação 

aparente do N (RAN) houve efeito significativo (p<0,05) apenas para dose de N 

(Tabela 6). A ECAN na semeadura de fevereiro foi de 10,32 kg de MS kg-1 de N 

aplicado e na semeadura de dezembro foi de 7,76 kg de MS kg-1 de N aplicado. 

Possivelmente na semeadura do mês de fevereiro existiram menores perdas por 

lixiviação do N aplicado, assim este nutriente esteve mais tempo disponível na 

solução do solo para ser absorvido pela planta. De acordo com FREITAS et al. 

(2005) a ocorrência de altas precipitações podem ocasionar perdas de N por 

lixiviação ocasionando menor produção de MS em função das doses de N 

aplicadas. 

Na Tabela 6 são apresentados os valores de ECAN e RAN e houve 

decréscimo na ECAN e na RAN conforme aumentou as doses de N aplicados.  

 

TABELA 6. Valores médios de eficiência de conversão aparente do N (ECAN) e 

recuperação aparente do N (RAN) determinadas nas cultivares de 

milheto submetidos a diferentes doses de N. 

Dose de N  

(kg ha-1) 

ECAN  

(kg de MS kg-1 de N) 

RAN  

(%) 

0 - - 

50 11,60 a 53,16 a 

100 10,19 a 45,35 a 

200 5,34 b 21,88 b 

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

 

Os maiores valores de ECAN ocorreram nas doses de 50 e 100 kg ha-1 

de N, com valores 11,60 e 10,19 kg de MS kg-1 de N aplicado, respectivamente. 

Isto pode ser explicado pelo fato da planta aumentar a eficiência no uso do N 

aplicado em menores doses. Doses maiores podem ocasionar perdas por 
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lixiviação e volatilização e a planta ter dificuldades em absorver todo N disponível, 

pois a quantidade aplicada excede a capacidade da planta em aproveitar o N 

proveniente da adubação, principalmente quando se utiliza fontes de N de rápida 

liberação como a ureia. A absorção pode estar relacionada ainda com as 

condições climáticas e disponibilidade de outros nutrientes no solo, conforme 

relatos FREITAS et al. (2005). 

A RAN foi maior para as dose de 50 e 100 kg ha-1 de N, com máxima 

de recuperação de 53,16 e 45,35%, respectivamente (Tabela 6). Este fato 

demonstra que nas menores doses de N as taxas de RAN são maiores. Para 

melhor recuperação de N, quando aplicados em doses elevadas, a adubação 

deve ser realizada parcelada, o que pode explicar a melhor recuperação do N nas 

doses de 50 e 100 kg ha-1 de N. 

De acordo com MARTHA JÚNIOR et al. (2007) a eficiência de 

conversão de N em plantas forrageiras tropicais pode atingir até 80 kg de MS por 

kg de N aplicado, quando a pastagem é bem manejada.  Na média a eficiência de 

conversão é de 26 kg de MS por kg de N aplicado, sendo as maiores eficiências 

verificadas com doses até 150 kg ha-1 de N.  

Nesta pesquisa foi observado que nas doses de 50 e 100 kg ha-1 de N 

houve maior eficiência na conversão do N (Tabela 6). As diferenças observadas 

na resposta ao N aplicado dependem das características do ambiente de 

produção como, a adubação com outros nutrientes, suprimento de água no solo, 

luminosidade e temperatura. 

Para ECAN (Figura 6) e para RAN (Figura 7) apresentaram efeito linear 

decrescente. Nos trabalhos conduzidos por MARTHA JÚNIOR et al. (2004), 

FREITAS et al. (2005), NÓBREGA (2010) e SILVA (2010) verificaram também 

efeito linear decrescente conforme aumentou a dose de N.  
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FIGURA 6. Eficiência de conversão aparente do N (ECAN) de cultivares de 

milheto submetidos a doses de N. 

 

FIGURA 7. Recuperação aparente do N (RAN) de cultivares de milheto 

submetidos a doses de N. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 A aplicação de 50 kg ha-1 de N na forma de ureia foi eficiente para as 

cultivares estudas; 

 A cultivar BRS-1501 teve melhores índices produtivos; 

 O uso de 100 kg ha-1 de N na forma de ureia permite maximizar a produção 

de proteína nas cultivares estudadas. 
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CAPÍTULO 3 – VALOR NUTRICIONAL DE CULTIVARES DE 

MILHETO SUBMETIDOS À DOSES DE NITROGÊNIO EM DUAS 

ÉPOCAS DE SEMEADURA 

 

 

RESUMO 
 

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o valor nutricional de cultivares de 
milheto, sob doses de N, em duas épocas de semeadura no município de Ceres, 
Goiás. O experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizados em 
esquema fatorial 3x4, e os tratamentos constituídos de cultivares de milheto 
(ADR-7010, ADR-500 e BRS-1501) e doses de N (0, 50, 100 e 200 kg ha-1 de N, 
aplicados na forma de uréia) o fatorial foi avaliado em duas épocas de semeadura 
(dezembro e fevereiro). Foram realizados dois cortes em cada época quando as 
plantas atingiram em média, 0,70 m de altura. Não foi observada interação 
significativa entre as cultivares e dose de N e para os teores de MS, PB, FDN, 
FDA, CEL, HEM, LIG e DIVMS. Ocorreu efeito quadrático para os teores de MS 
em função das doses de N, sendo que a partir de 125,66 kg ha-1 de N, ocorreu 
decréscimo no teor de MS da parte aérea de milheto. O teor máximo de MS foi de 
11,31%. O mesmo efeito ocorreu para PB houve aumento do teor até a dose de 
122,3 kg ha-1 de N, conforme derivação da equação de regressão. Após esta 
dosagem os teores de PB foram reduzidos. O teor máximo foi de 22,61% de PB. 
FDN e FDA também apresentaram respostas quadráticas em função da dose de 
N. Os teores de MS foram maiores na semeadura de fevereiro, com média de 
10,59%. Os maiores teores de PB (22,46%) e FDA (31,58%) foram determinados 
na semeadura de dezembro. As variáveis FDN, CEL, HEM e LIG não foram 
influenciadas pela época de semeadura. Ocorreu efeito significativo para a 
interação entre épocas de semeadura e cultivares de milheto para DIVMS, sendo 
que a cultivar BRS-1501 apresentou maior DIVMS na semeadura de 
dezembro/2010 (73,88%). A altura de corte aos 0,70 m proporciona bom valor 
nutricional e alta DIVMS para todas as cultivares avaliadas. 
 
Palavras-chave: composição químico-bromatólogica, digestibilidade, fibras, 

matéria seca,  Pennisetum glaucum 
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NUTRITIONAL VALUE OF FODDER MILLET CULTIVARS SUBMITTED TO 
DOSES OF NITROGEN IN TWO PERIODS OF SEEDING 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this study was to evaluate the nutritional value of millet cultivars 
under N levels in two sowing dates in the city of Ceres, Goiás The experiment was 
conducted in a randomized block design in a 3x4 factorial design, consisting of 
cultivars millet (ADR-7010, ADR-500 and BRS-1501) and N rates (0, 50, 100 and 
200 kg ha-1 N applied as urea) factorial was evaluated at two sowing dates ( 
December and February. Were harvested twice each season when the plants 
reached an average height of 0.70 m. There was no significant interaction 
between cultivars and N and for DM, CP, NDF, ADF, CEL, HEM, LIG and IVDMD. 
There was a quadratic effect for DM in function of N levels and from 125.66 kg ha-1 
N, were decreasing DM content of shoots of millet. The maximum level of DM was 
10.81%. The same effect occurred for PB increased the CP content up to the rate 
of 122.3 kg ha-1 N as derivation of the regression equation. Following this dosage 
reduced the CP. The maximum was 22.61% CP. NDF and ADF also showed 
quadratic responses depending on the dose of N. The DM contents were higher in 
February sowing, averaging 10.59%. The highest crude protein (22.46%) and ADF 
(31.58%) were determined at seeding December. Variables NDF, CEL, LIG HEM 
and were not influenced by sowing time. There was a significant effect for the 
interaction between sowing dates and millet cultivars for IVDMD, and BRS-1501 
had higher IVDMD in December sowing (73.88%). The nutritional value presented 
by millet cultivars evaluated satisfactorily meets the requirements of ruminants on 
pasture. The point of entry for grazing of 0.70 m provides high IVDMD of millet 
cultivars evaluated. 
 
Keywords: Composição químico-bromatológica, digestibility, fiber, dry matter, 

Pennisetum glaucum,  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O milheto (Pennisetum glaucum (L.) Leeke), é uma forrageira anual, de 

alto valor nutritivo, podendo ser utilizado para produção de grãos, cobertura morta 

e como forrageira para pastejo e produção de silagem. Em função de suas 

características fisiológicas, esta forrageira apresenta alta resistência ao estresse 

hídrico, além de se adaptar aos solos ácidos e de baixa fertilidade, fatores 

limitantes para cultivo do milho e do sorgo (PIRES et al., 2007).   

O valor nutricional da forrageira depende de sua composição química e 

física e a combinação destas duas propriedades com a digestibilidade exerce 

influência no consumo. A forragem deve fornecer nutrientes, tais como: proteína, 

minerais, vitaminas além de energia para o desenvolvimento dos animais (VAN 

SOEST, 1994; VIEIRA et al., 1999).  

Valores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra em 

detergente neutro (FDN) de 15,2; 16,4 e 61,9%, respectivamente, foram relatados 

por COSTA  et al. (2011), quando avaliaram o milheto aos 35 dias de crescimento 

vegetativo em condições de pastejo, antes da entrada dos animais no piquete. 

Resultados obtidos por PIRES et al. (2007) demonstraram que o teor 

de MS de três cultivares de milheto aumentaram à medida em que as plantas 

atingiram o florescimento pleno.  

Trabalhando com três idades de cortes (35, 42 e 49 dias) KOLLET et 

al. (2006) observaram que à medida, em que aumentava a idade de corte, 

aumentou a produção de massa seca. O teor de proteína bruta que foi de 18%, 

aos 35 dias, decresceu para 13,66%, aos 49 dias. Os teores de FDN aumentaram 

de 54,30% para 69,17%, na mesma idade de corte e a fibra em detergente ácido 

(FDA), também aumentou de 31,43%, para 36,97%.  Estas variações, muito 

provavelmente, possam ser atribuídas à redução de lâminas foliares e, 

consequentemente, ao aumento das hastes, o que contribuiu para a elevação dos 

componentes fibrosos.  

O nitrogênio (N) é o nutriente mais importante para aumentar a 

produtividade das gramíneas forrageiras, sendo o principal constituinte das 

proteínas que participam ativamente na síntese dos compostos orgânicos que 

formam a estrutura vegetal. É, portanto, responsável por características 
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imprescindíveis nas plantas, tais como tamanho da folha e do colmo, 

aparecimento dos perfilhos (SIMILI et al., 2010). 

Segundo SILVA (2010) não foi observado diferença significativa quanto 

aos teores de PB e FDA para cultivares de milheto (ADR-7010, ADR-500 e BRS-

1501) e também não se verificou diferença significativa quando alterou as doses 

da adubação nitrogenada (0, 40, 80 e 160 kg ha-1 de N). Para a FDN não ocorreu 

diferença significativa em função das doses de N aplicadas, enquanto ADR-7010 

e BRS-1501 se equivaleram com teores médios de 58,85 e 59,67%, 

respectivamente, diferiram da cultivar ADR-500, cujo teor médio de FDN foi de 

57,59%. 

De acordo com FAGUNDES et al. (2006) o fornecimento de N em 

quantidades adequadas ao longo do período de desenvolvimento das plantas 

forrageiras, exerce papel fundamental no crescimento das pastagens, devido o N 

proveniente da mineralização da matéria orgânica não suprir a necessidade de 

forrageiras de elevada produtividade. 

Objetivou-se avaliar a composição bromatológica e a digestibilidade in 

vitro da forragem de cultivares de milheto, sob adubação nitrogenada, em duas 

épocas de semeadura. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Localização e características edafoclimáticas 

 

O experimento foi conduzido nas dependências da Fazenda 

Experimental do Instituto Federal Goiano Câmpus Ceres, localizado no município 

de Ceres, Goiás, localizada na latitude S 15º 21’ 00’’, longitude W 49º 35’ 57’’ e 

altitude de 564 m. O clima regional segundo a classificação de köeppen é do tipo 

Aw. As temperaturas máxima, média e mínima durante o período experimental 

estão representadas na Figura 1. 

 

 

FIGURA 1. Distribuição mensal da temperatura máxima, média e mínima durante 

o período experimental (01/12/2010 a 30/04/2011). 

Fonte: Estação Meteorológica do Instituto Federal Goiano Campus Ceres. 

 

 A precipitação média anual da região foi de 1.550 mm (Figura 2). 

Sendo o regime pluvial bem definido, ou seja, período chuvoso vai de outubro a 

abril e seco de maio a setembro. 
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FIGURA 2. Distribuição mensal da precipitação pluviométrica (mm) durante o 

período experimental (01/12/2010 a 30/04/2011). 

Fonte: Estação Meteorológica do Instituto Federal Goiano Campus Ceres. 

 

 

2.2 Caracterização da área experimental e preparo do solo 

 

O solo da área experimental é classificado com Latossolo Vermelho 

distrófico (EMBRAPA, 2006) e para fins de sua caracterização química foram 

coletadas amostras na profundidade de 0 a 20 cm. Na Tabela 1, estão 

apresentados os dados dos atributos químicos da área experimental antes da 

instalação do experimento. 

 

TABELA 1. Características físico-químicas do solo da área experimental. 

Ca Mg CTC Al H P(Mel) K pH V MO Areia Argila 

(cmolc dm-3) (mg dm-3) CaCl2 (%) 

2,4 1,3 7,67 0 3,7 5 101 5,6 51,8 1,5 39 50 

 

Foi realizado preparo convencional do solo na área experimental com 

duas passagens de grade aradora e nivelamento do solo com grade niveladora no 

dia anterior às respectivas semeaduras. 
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2.3 Tratamentos e delineamento experimental 

 

Os tratamentos utilizados foram três cultivares de milheto (ADR-7010, 

ADR-500 e BRS 1501), quatro doses de N (0; 50; 100 e 200 kg N ha-1) aplicados 

em cobertura, usando como fonte ureia em duas épocas de semeadura 

(dezembro/2010 e fevereiro/2010). 

O delineamento adotado foi de blocos completos casualizados em 

esquema fatorial 3x4 (três cultivares de milheto e quatro doses de N) o fatorial foi 

avaliado conjuntamente em duas épocas de semeadura com três repetições 

totalizando 72 unidades experimentais. 

O modelo estatístico utilizado foi: 

Yijkl = µ + Ci + Dj + (B/E)k(l) + El + (CD)ij + (CE)il + (DE)jl+(CDE)ijl+ eijkl 

 

Yijkl: valor observado da variável; 

µ: média geral; 

Ci: efeito do cultivar i, com i= ADR-7010, ADR-500 e BRS-1501 

Dj: efeito da dose j, com j= 0; 50; 100; 200; 

(B/E)k(l); efeito de bloco k dentro da época l; 

El: efeito da época l, com l=época normal e safrinha; 

(CD)ij; efeito da interação da cultivar i com a dose j; 

(CE)il; efeito da interação da cultivar i com a época l; 

(DE)jl; efeito da interação da dose j com a época l; 

(CDE)ij; efeito da interação da cultivar i com a dose j e a época l; 

eijkl: erro experimental. 

 

 

2.4 Implantação e condução dos experimentos 

 

A semeadura foi realizada manualmente em duas épocas, no dia 01 de 

dezembro de 2010 e 20 de fevereiro de 2011, que correspondem a primeira e 

segunda época de semeadura, respectivamente. Cada unidade experimental foi 

constituída por quatro fileiras de cinco metros lineares e espaçamento de 0,30 m, 

entre linhas, totalizando 4,5 m2.  
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A adubação fosfatada de semeadura foi de 45 kg ha-1 de P2O5 (SS), 

aplicado no sulco de semeadura conforme SOUSA & LOBATO (2004). A 

germinação de 50% da área experimental ocorreu cinco dias após a semeadura. 

O potássio foi distribuído em cobertura aos dez dias após a germinação na 

dosagem de 30 kg ha-1. A adubação com N (uréia) foi parcelada em duas 

aplicações, sendo 60% aplicado aos dez dias após a emergência, enquanto os 

40% restante da recomendação foi aplicado no dia seguinte após o primeiro corte 

de avaliação. 

Foram consideradas como parcela útil duas fileiras centrais, eliminando 

0,50 m de cada extremidade. Na primeira época de semeadura os cortes foram 

realizados nos dias 05 e 27 de janeiro de 2011, na segunda época de semeadura 

os cortes foram realizados nos dias 27 de março e 21 de abril de 2011. Os cortes 

ocorreram quando, no mínimo, 50% das plantas atingiram 0,70 m de altura, de 

acordo com BASTO (2010). Após cada corte de avaliação, procedeu a pesagem 

do material e, após identificadas foram retiradas amostras de aproximadamente, 

500 g,  que foram levadas para estufa de circulação forçada a 60ºC, até peso 

constante para determinação da matéria pré-seca. Posteriormente, as amostras 

foram moídas em moinho tipo Willey, em peneira de 1 mm, armazenadas em 

frascos de acrílico com tampas de plástico e devidamente identificadas. 

As amostras resultantes dos dois cortes dentro das respectivas épocas 

foram homogeneizadas por tratamento, constituindo-se um pool, visando as 

posteriores análises laboratoriais. Os cortes não foram avaliados isoladamente, 

pois o segundo corte pode ter sido influenciado pela primeira parcela de 

adubação nitrogenada. 

 

 

2.5 Variáveis avaliadas 

 

As análises para determinação da composição bromatológica, matéria 

seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 

detergente ácido (FDA), celulose (CEL), hemicelulose (HEM) e lignina (LIG) foram 

realizadas no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Produção 

Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. 
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Os teores de MS e PB foram determinados conforme a metodologia 

descrita por SILVA & QUEIROZ (2002). 

A determinação dos teores de FDN, FDA, CEL, HEM e LIG seguiram a 

metodologia proposta por VAN SOEST (1994). 

As análises para determinação da digestibilidade in vitro da matéria 

seca (DIVMS), foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal do 

Departamento de Produção Animal da Universidade Federal da Grande Dourados 

– MS, de acordo com a metodologia descrita por TILLEY & TERRY (1963), 

modificada por SILVA & QUEIROZ (2002), através do uso de incubador in vitro 

(TE-150). O líquido ruminal foi obtido de quatro bovinos com idade média de 30 

meses, fistulados no rúmen. A dieta foi a base de forragem (Brachiaria brizantha), 

fornecida duas vezes ao dia. Os animais passaram por período de adaptação de 

15 dias em baias individuais. A digesta do rúmen foi retirada com os animais em 

jejum no período da manhã, a porção líquida foi armazenada em garrafas 

térmicas pré-aquecidas a 39oC e levadas imediatamente ao laboratório para 

inoculação das amostras nas garrafas. 

 

 

2.6 Procedimentos estatísticos 

 

Os dados da composição bromatológica e digestibilidade in vitro foram 

submetidos à análise de variância conjunta, incluindo as duas épocas e as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Os teores 

de MS, PB, FDN, FDA, CEL, HEM e LIG foram ajustadas equações de regressão 

em função da dose de N aplicada em cobertura quando ocorreu resposta 

significativa. A escolha da equação linear ou quadrática foi baseada na 

significância dos coeficientes de regressão e quando foram significativos os 

coeficientes das equações de primeiro e segundo grau a escolha foi realizada em 

função do maior coeficiente de determinação ajustado. As análises foram 

realizadas com auxílio do software R (R Core Team, 2010). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Teores de matéria seca 

 

Não foram observadas interações significativas (p>0,05) entre 

cultivares e doses de N, doses de N e épocas de semeadura, cultivares e épocas 

de semeadura e também a interação tripla época, cultivar e dose de N para a 

variável MS. 

Entre as cultivares de milheto não ocorreram diferenças significativas 

(p>0,05). A cultivar ADR-500 apresentou valor médio de 10,36% de MS, seguido 

pelas cultivares ADR-7010 e BRS-1501 com médias de 10,25 e 10,20% de MS, 

respectivamente. Os teores de MS encontrados para as diferentes cultivares esta 

relacionado com a idade de corte que ocorreu em média a cada 26 dias. 

AMARAL et al. (2008), relatam teores de matéria seca da ordem de 

21,34 e 27,69%, quando o material foi ensilado aos 70 e 90 dias, após a 

semeadura, respectivamente. Este fato demonstra a elevação dos teores de MS, 

em função do avanço da maturidade da planta forrageira, razão pela qual a 

concentração de matéria seca se encontra acima dos valores determinados nesta 

pesquisa, tendo em vista o curto espaço de tempo em que ocorreram os dois 

cortes. 

Foram observadas diferenças significativas (p<0,05) para os teores de 

MS entre doses de N, cujos valores foram 8,90; 10,54; 11,14 e 10,50% para as 

doses de N de 0, 50, 100 e 200 kg ha-1, respectivamente.  

Conforme apresentado na Figura 3, ocorreu efeito quadrático dos 

teores de MS em função das doses de N, sendo que a partir de 125,66 kg ha-1 de 

N. O teor máximo de MS foi de 11,31%.  

A partir da dose de 125,66 kg ha-1 de N ocorreu decréscimo no teor de 

MS, possivelmente, em função do maior acúmulo de água nos tecidos da planta 

e, consequentemente, redução no teor de MS, tendo em vista a elevada taxa de 

crescimento da planta forrageira, em decorrência das ótimas condições 

climáticas. De acordo com REICHARDT (1985) o teor de água na forragem pode 

ser elevado em resposta às altas doses de N aplicados, resultando em redução 

nos teores de MS. Resultados semelhantes foram encontrados por SILVA (2010) 
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quando trabalhou com milheto e verificou redução significativa nos teores de MS, 

em função da elevação das doses de N aplicada (0, 40, 80 e 160 kg ha-1). 

 

FIGURA 3. Teores de matéria seca em resposta a aplicação de N. 

 

COSTA et al. (2011) relataram teores médios de MS de 15,2%, 

determinado no milheto cortado aos 35 dias após a semeadura, com a aplicação 

de 67 kg ha-1 de N.  

No trabalho realizado por NEGREIROS NETO et al. (2010) foi 

observado aumento linear do teor de MS  de milheto conforme se elevou a dose 

de N (0, 30, 60 e 120 kg ha-1).  

Ocorreu diferença significativa para os teores de MS entre as épocas 

de semeadura (p<0,05), com os valores médios de 9,95 e 10,59%, para 

dezembro/2010 e fevereiro/2011, respectivamente. A maior concentração de MS 

na semeadura em períodos de baixa pluviosidade, provavelmente, possa ser 

explicado em função das condições climáticas, onde se verificou menor 

ocorrência de chuvas (Figura 2) e, consequentemente, maior radiação solar. Esta 

situação proporcionou menor quantidade de água acumulada na parte aérea da 

planta, o que contribuiu para aumento no teor de MS. 
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3.2 Teores de proteína bruta 

 

Não foram observadas interações significativas (p>0,05) entre 

cultivares e doses de N, doses de N e épocas de semeadura, cultivares e épocas 

de semeadura e também a interação tripla época, cultivar e dose de N para a 

variável PB. 

Entre as cultivares de milheto não houve diferença significativa 

(p>0,05) para os teores de PB, cujo valor médio na MS foi: BRS-1501 - 21,83%, 

ADR-7010 – 21,75% e ADR-500 - 21,39%. Os altos teores de PB das cultivares 

esta relacionado com a idade em que as plantas foram cortadas quando atingiram 

a altura de 0,70 m. Provavelmente, este fato possa ser explicado em função da 

maior concentração de folhas em comparação com colmo, o que propiciou uma 

ótima relação folha:colmo, por ocasião do corte. 

Trabalhando com corte aos 35 dias de crescimento vegetativo de três 

cultivares de milheto (africano, americano e BN-2), KOLLET et al. (2006), 

observaram teor médio de PB de 19,33%, com dose de 60 kg ha-1 de N. No 

trabalho conduzido por BRUM et al. (2008) com milheto forrageiro foram 

determinados teores de PB de 22,35%, em pastagem cultivada, sendo o corte 

realizado aos 25 dias após a germinação e adubado com 90 kg ha-1 de N. Estes 

resultados são semelhantes aos obtidos na presente pesquisa. 

CAMARGO et al. (2009) relataram teores médios de 20% PB, em 

pastagem de milheto com adubação de 100 kg ha-1 de N, cortado  aos 21 dias 

após a germinação. Os valores obtidos pelos autores se encontram muito 

próximos com os obtidos nesta pesquisa, já que também foram encontrados altos 

teores de PB, provavelmente, devido grande presença de folhas disponíveis no 

momento dos cortes do milheto. No entanto COSTA  et al. (2011), observaram 

teor de PB na faixa de 16,4%, em área de pastejo com milheto, com início do 

pastejo aos 35 dias após a semeadura, com aplicação de 67 kg ha-1 de N.  

Foram observadas diferenças significativas para os teores de PB entre 

as doses de N (p<0,05). As médias para as doses de 0, 50, 100 e 200 kg ha-1 de 

N foram de 20,35; 21,89; 22,53 e 21,87% na MS, respectivamente.  
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No trabalho conduzido por SILVA (2010) não foi verificado efeito 

significativo para doses de N (0, 40, 80 e 160 kg ha-1), sobre os teores de PB, 

cujos valores foram de 15,17; 15,46; 14,98 e 15,74%, respectivamente, para as 

doses de N, em trabalho conduzido com milheto, quando o corte foi realizado aos 

trinta dias após a germinação. Na pesquisa realizada por LUPATINI et al. (1996), 

quando avaliaram os efeitos da aplicação de doses de N: ( 0, 150 e 300 kg ha-1), 

os autores verificaram que os teores de PB da pastagem de milheto foram 

influenciadas significativamente pela aplicação de doses N, cujos teores de PB 

foram em média, de 6,9; 12,2 e 14,2%, respectivamente, os quais se encontram 

bastante abaixo dos valores médios determinados nesta pesquisa.  

No trabalho conduzido por SCARAVELLI et al. (2007) foi observado 

que os teores de PB decresceram com o avanço do período de utilização da 

pastagem  de milheto de 18,34 para 16,77%, nos estágios de pré-pastejo e pós-

pastejo, respectivamente. 

NÓBREGA (2010) não verificou acréscimo significativo dos teores de 

PB, quando o corte foi efetuado aos 35 dias após a germinação, com valores de 

6,5; 7,67; 8,70; 9,98%, conforme aumentaram as doses de N (0, 20, 40 e 80 kg 

ha-1), em pesquisa conduzida com milheto.  

Os teores de PB apresentaram efeito quadrático em função das doses 

de N (Figura 4). Houve aumento do teor de PB até a dose de 122,3 kg ha-1 de N, 

o teor máximo foi de 22,61% de PB. 

Ocorreu diferença significativa para PB entre as épocas de semeadura 

(p<0,05), com valores médios de 22,46 e 20,86%, para dezembro e fevereiro, 

respectivamente. Na semeadura de dezembro o acúmulo de N na planta foi de 

124,49 kg ha-1 e na de fevereiro foi de 92,12 ha-1, assim a quantidade de N 

acumulada na parte aérea das plantas justificam os teores de PB nas respectivas 

épocas de semeadura. 

De acordo com VAN SOEST (1994) forrageira com teores de PB 

abaixo de 7%, reduz a digestão da mesma por causa dos níveis baixos de N para 

os micro-organismos do rúmen, reduzindo sua população e influenciando na 

redução da ingestão e na digestibilidade de matéria seca. Desta forma, teores de 

PB mais alto é necessário para suprir as exigências do organismo animal. 
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FIGURA 4. Teores de proteína bruta em resposta a aplicação de N. 

 

No presente trabalho os teores médios de PB estão em níveis 

satisfatórios para atender as necessidades de proteína para o melhor 

desempenho animal, tendo em vista que se encontram acima de 7,0%, 

estabelecido como nível crítico. 

 

 

3.3 Teores de fibra em detergentes neutro e ácido 

 

Não foram observadas interações significativas (p>0,05) entre 

cultivares e doses de N, doses de N e épocas de semeadura, cultivares e épocas 

de semeadura e também a interação tripla época, cultivar e dose de N para as 

variáveis FDN e FDA. 

Entre as cultivares de milheto não ocorreram diferenças significativas 

(p>0,05) para FDN. A cultivar ADR-500 apresentou teor médio de FDN de 

58,11%, nas cultivares ADR-7010 e BRS-1501, os teores foram de 57,74 e 

57,75%, respectivamente. Os teores de FDN nas cultivares de milheto, avaliados 

aos 0,70 m de altura, não são considerados limitantes de consumo. Assim sendo, 

é possível que os animais passem a ingerir maiores quantidades de forragem. 
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Foram observadas diferenças significativas para FDN entre doses de N 

(p<0,05), com teores de 60,11; 56,33; 57,13 e 57,90%, para as dose de 0, 50, 100 

e 200 kg ha-1 de N, respectivamente. O maior teor de FDN na dose zero pode ser 

atribuída ao menor perfilhamento das plantas, pois quando adubadas são 

estimuladas a perfilharem e aumentam a emissão de folhas.  

Os teores de FDN apresentaram efeito quadrático (p<0,05) em função 

das doses de N (Figura 5). O menor teor de FDN foi observado na dosagem de 

118,4 kg ha-1 de N. O aumento da FDN até dose de 200 kg ha-1 de N, podem ser 

explicado pelas ótimas condições climáticas que possibilitaram o rápido 

desenvolvimento e, consequentemente, aumento dos componentes fibrosos na 

planta. De acordo com VITOR et al. (2009) altas doses de N podem acelerar o 

processo de crescimento da planta e acúmulo de fibras. 

 

FIGURA 5. Teores de fibra em detergente neutro em função da dose de N. 

 

 O tratamento com dose zero apresentou maiores teores de FDN e 

diferiu estatisticamente dos demais N (p<0,05), possivelmente pela menor 

disponibilidade de N. Para as demais doses as médias (p>0,05), não diferiram. 

Este resultado pode ser explicado devido ao comportamento quadrático dos 

teores de PB em função da adubação com N, conforme verifica na Figura 4, em 

que ocorreu acréscimo de PB até a doses de 122,3 kg ha-1 de N. De acordo com 
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VAN SOEST (1994), o aumento no suprimento de N para as plantas 

proporcionam incrementos na concentração de proteína no conteúdo celular e 

tem efeito de diluição dos componentes da parede celular, diminuindo os teores 

de FDN. 

Teores de FDN acima dos encontrados nesta pesquisa foram relatados 

por MONTAGNER et al. (2008) com valores de 63,7%,  utilizando 190 kg ha-1 de 

N em pastagem de milheto. COSTA  et al. (2011) observaram teor de 61,9%, em 

pasto de milheto aos 35 dias após a semeadura, adubado com 67 kg ha-1 de N. 

No experimento conduzido por CAMARGO et al. (2009) foram encontrados teores 

médios de FDN de 50%, em pastagem de milheto pastejado aos 21 dias após a 

emergência, com aplicação de 100 kg ha-1 de N. 

Em trabalho conduzido em pastagem de milheto JOCHIMS et al. (2010) 

observaram teores médios de FDN, de 59,29%, com aplicação de 135 kg ha-1 de 

N parcelado em três vezes. SCARAVELLI et al. (2007) relataram valores médios 

de 57,39% de FDN, também em pastagem de milheto, ao 53 dias de crescimento, 

utilizando 80 kg ha-1 de N, cujos valores são semelhantes aos encontrados nesta 

pesquisa. 

VAN SOEST (1994), afirma que a FDN é o parâmetro que se 

correlaciona com o consumo voluntário de matéria seca pelo animal, agindo como 

fator limitante à ingestão de forragem. Este efeito é maior quando a FDN se 

encontra acima de 60%. No entanto, o consumo de fibras pelos ruminantes é 

importante para a produção de ácidos graxos voláteis durante a fermentação 

ruminal e tornam importante fonte de energia para os micro-organismos presentes 

no rúmen. 

Entre as cultivares de milheto não foram observadas diferenças 

significativas (p>0,05) para FDA. Para cultivar ADR-500 o teor foi 31,08% e as 

cultivares ADR-7010 e BRS-1501 apresentaram valores de 31,03% e 30,80%, 

respectivamente. Foram observadas diferenças significativas para FDA entre as 

doses de N (p<0,05) e os teores médios foram de 32,00; 30,23; 31,03 e 30,60%, 

para as doses de 0, 50, 100 e 200 kg ha-1 de N, respectivamente (Figura 6). 

Os teores de FDA apresentaram efeito quadrático (p<0,05) em função 

das doses de N, como se verifica na Figura 6. Observou-se menor teor de FDA na 
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dose de 139,3 kg ha-1 de N, conforme derivação da equação de regressão, sendo 

que acima desta dose de N verificou-se aumento no teor de FDA.  

 

FIGURA 6. Teores de fibra em detergente ácido em função da dose de N. 

 

Nos trabalhos desenvolvidos por SILVA (2010) quando trabalhou com 

doses de 0, 40, 80 e 160 kg ha-1 de N, com corte aos 30 dias após a germinação 

e NÓBREGA (2010), que avaliou doses de N (0, 20, 40 e 60 kg ha-1) e corte aos 

35 dias de crescimento, os autores não observaram efeito significativo (p>0,05) do 

N sobre os teores de FDA. Os resultados obtidos por estes autores diferem dos 

determinados nesta pesquisa, onde as doses de N influenciaram os teores de 

FDA.  

Os valores de FDA obtidos nesta pesquisa estão próximos do 

preconizado por MERTENS (1994), quando estabelece o valor máximo de 30%, 

como sendo o ideal para que ocorra maior consumo de forragem e melhor 

digestibilidade da matéria seca consumida. 

Trabalhando com três idades de cortes (35, 42 e 49 dias) KOLLET et 

al. (2006), observaram que à medida em que aumentava a idade de corte do 

milheto ocorreu elevação dos teores de FDN, de 54,30% para 69,17% e FDA, de 

31,43% para 36,97%, aos 35 e 49 dias, respectivamente, para o mesmo período. 
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Estas variações são atribuídas a redução de lâminas foliares e aumento das 

hastes e, consequentemente, elevando os componentes fibrosos. 

ANDRADE et al. (2003) trabalharam com capim-elefante e verificaram 

que no tratamento sem aplicação de N, os teores de FDN e FDA foram mais 

elevados que os tratamentos que receberam adubação com N. 

Para FDA, verificou-se que o tratamento com dose zero apresentou a 

maior concentração (32,00%), diferindo (p<0,05) apenas do tratamento com a 

aplicação da dose de 50 kg ha-1 de N (30,23%), que não diferiu (p>0,05) para as 

doses de 100 e 200 kg ha-1 de N, com valores médios de 31,03 e 30,60%, 

respectivamente. 

Não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) nos teores de 

FDN e FDA entre as épocas de semeadura. Assim, as cultivares de milheto 

mantiveram a mesma qualidade, independente da época de semeadura, podendo 

ser utilizada para pastejo tanto em semeadura de dezembro quanto em fevereiro. 

 

 

3.4 Teores médios dos componentes da parede celular 

 

Não foram observadas interações significativas (p>0,05) entre 

cultivares e doses de N, doses de N e épocas de semeadura, cultivares e épocas 

de semeadura e também a interação tripla época, cultivar e dose de N para as 

variáveis CEL, HEM e LIG. 

A análise de variância não revelou diferença significativa (p>0,05) entre 

as cultivares de milheto, doses de N e épocas de semeadura, para os teores de 

celulose, hemicelulose e lignina (Tabela 2).  

GUIMARÃES JÚNIOR et al. (2005) encontraram teores de CEL para as 

cultivares de milheto CMS-1, BRS-1501 e BN-2 de 29,77; 27,98 e 30,00%, 

respectivamente, cortado aos 82 dias após a semeadura, cujos teores se 

encontram bem acima dos encontrados nesta pesquisa. O corte efetuado no 

estádio de grãos leitosos, conforme relatam GUIMARÃES JÚNIOR et al. (2005) 

promoveu maior acúmulo de CEL, enquanto para LIG os autores relatam teores 

médios de: 4,39; 4,16 e 4,44%, respectivamente, os quais se equivalem aos 

determinados no presente trabalho, conforme Tabela 2. 
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No trabalho desenvolvido por SIMILI et al. (2008) com híbridos de 

sorgo-sudão, foram observadas influência significativa das doses de N (100, 200 

e 300 kg ha-1) sobre CEL, HEM e LIG. Os teores de CEL e LIG aumentaram em 

função da elevação da dose de N, enquanto a HEM apresentou comportamento 

de redução. 

 

TABELA 2. Teores médios de celulose (CEL), hemicelulose (HEM) e lignina (LIG), 

em % da na MS determinados nas cultivares de milheto submetidos a 

doses de N. 

Dose de N (kg ha-1) CEL (%) HEM (%) LIG (%) 

0 21,78  25,27  5,18  

50 22,22  26,10  4,53  

100 22,98  26,09  4,37  

200 22,31  27,30  4,86  

Cultivar CEL (%) HEM (%) LIG (%) 

ADR-7010 22,43  26,02  4,34  

ADR-500 22,06  26,21  5,21  

BRS-1501 22,48  26,34  4,65  

CV (%) 9,02 9,62 28,21 

 

Os teores de HEM encontrados no presente trabalho para as cultivares 

avaliadas foram superiores aos relatados por SILVA (2010), que observou teores 

médios de 24,76; 25,22 e 26,27%, conduzidos com as cultivares ADR-7010, ADR-

500 e BRS-1501, respectivamente, submetidos a três cortes. 

 Teores de HEM superiores aos encontrados nesta pesquisa foram 

relatados por GUIMARÃES JÚNIOR et al. (2005), com teores de 27,36%, para a 

cultivar BRS-1501 e 28,00%, para BN-2, sendo que somente a cultivar CSM-1 

apresentou teor de 26,17%,  é semelhante ao encontrado nesta pesquisa. 
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3.5 Digestibilidade in vitro da matéria seca 

 

Não ocorreram interações significativas (p>0,05) entre cultivares e 

doses de N, doses de N e épocas de semeadura e também a interação tripla 

época, cultivar e dose de N para digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS). 

Ocorreu interação significativa (p<0,05) entre épocas de semeadura e 

cultivares de milheto (Tabela 3). A cultivar BRS-1501 apresentou maior DIVMS 

(73,88%) na semeadura de dezembro. Esta cultivar apresentou teor de PB de 

21,83%; FDA de 30,80% e HEM de 26,34%, fatores que muito provavelmente, 

tenham contribuído para caracterizar a DIVMS.  

 

TABELA 3. Valores médios da digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), 

determinados nas cultivares de milheto submetidos a doses de N em 

duas épocas de semeadura. 

Época de 

Semeadura 

Cultivares 

ADR-7010  

(%) 

ADR-500  

(%) 

BRS-1501  

(%) 

dezembro/2010 72,30 aB* 72,01 aB 73,88 aA 

fevereiro/2011 73,47 aA 73,26 aA 72,77 bA 

*Médias seguidas de mesmas letras minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem 

estatisticamente pelo teste F a 5% de probabilidade. 

 

Não ocorreu efeito significativo da DIVMS (p>0,05) para cultivares, 

doses de N e épocas de semeadura para DIVMS (Tabela 4). 

Os valores médios da DIVMS das cultivares de milheto avaliadas 

apresentaram variação de 72,01% a 73,88%, os quais se assemelham aos 

relatados na literatura em trabalhos conduzidos com plantas forrageiras C3, 

conforme pesquisas conduzidas por GERDES et al. (2005); MOREIRA et al. 

(2007); OLIVO et al. (2009). 

Deve-se ressaltar que os elevados índices de digestibilidade 

determinados nesta pesquisa se devem a ótima composição bromatológica 

apresentada pela MS das cultivares avaliadas, independente das doses de N e 
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das épocas de semeadura, cujos teores médios na MS foram da seguinte ordem: 

PB (20,35% a 22,53%); FDN (56,33% a 60,11%) e FDA (30,23% a 32,00%). 

 

TABELA 4. Valores médios de digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), 

determinados nas cultivares de milheto submetidos a diferentes doses 

de N. 

Cultivares   
DIVMS 

(%) 
 

ADR – 7010   72,88  

ADR – 500   72,63  

BRS – 1501   73,33  

Dose de N  

(kg ha-1) 
  

DIVMS 

(%) 
 

0   73,01  

50   73,05  

100   72,69  

200   73,02  

CV (%)   2,18  

 

Embora as gramíneas tropicais apresentem teores de PB inferiores às 

espécies de clima temperado, normalmente, abaixo de 10%, e que apesar de se 

encontrar acima do nível crítico para atendimento das bactérias do rúmen pode 

ser inadequado para atender as exigências proteicas de animais em crescimento, 

lactação ou fase de terminação (MINSON, 1990). 

O baixo nível de proteína concentrado nas gramíneas forrageiras 

tropicais se deve ao metabolismo fotossintético C4, em função da anatomia foliar 

e ao mecanismo de fixação do CO2 (VAN SOEST, 1994). Provavelmente o 

milheto forrageiro apresenta um mecanismo fisiológico diferenciado, em função da 

alta capacidade de absorção de N e, consequentemente, da concentração de PB 

(NÓBREGA, 2010; SILVA, 2010) tendo em vista os altos teores apresentados na 

forragem, independente das doses de N aplicadas, desde que a fertilidade do solo 

esteja corrigida. 
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Os teores médios da FDN e FDA apresentaram variação de 57,90% a 

60,11% e de 30,23% a 32,00%, respectivamente, sendo que estes dois 

parâmetros determinam os potenciais de consumo voluntário e a digestibilidade 

da MS da forrageira, que por sua vez refletem o valor nutritivo da forragem, 

quando associado ao teor de PB. 

A digestibilidade da MS é dependente do teor da FDA, que reflete o 

teores de lignina na fração parede celular, que por sua vez, quando ligada a 

celulose e hemicelulose formando o complexo lignocelulose e torna-se o fator 

mais limitante da degradação dos carboidratos estruturais a nível de rúmen. 

Segundo VAN SOEST (1994) a adubação nitrogenada tende a reduzir 

a digestibilidade das plantas forrageiras e esse fato está relacionado com o 

aumento dos componentes nitrogenados, acompanhado tanto do acréscimo dos 

compostos da parede celular como da redução nos carboidratos solúveis, fração 

que é 100% digestível. Entretanto, na presente pesquisa este comportamento não 

foi observado, tendo em vista que os índices de digestibilidade se mantiveram 

praticamente constantes, independente da dose de N aplicada. Por outro lado, a 

literatura justifica que, geralmente a digestibilidade não se altera quando se avalia 

doses crescentes de N dentro de uma mesma idade nas gramíneas forrageiras, 

porém pode ser alterado com o avanço da maturidade, ocasionando redução da 

DIVMS (MONSON & BURTON, 1982) 
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4 CONCLUSÕES 

 

 O teor de MS aumentou até a dose de 125,66 kg ha-1 de N e de PB até a 

dose de 122,3 kg ha-1 de N. 

 As cultivares de milheto avaliadas, independente da dose de N e época de 

semeadura apresentaram alto valor nutricional. 

 A cultivar BRS-1501 obteve melhor DIVMS na semeadura de dezembro. 
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CAPÍTULO 4. FRACÕES NITROGENADAS E DE CARBOIDRATOS 

DE CULTIVARES DE MILHETO SUBMETIDOS À DOSES DE 

NITROGÊNIO EM DUAS ÉPOCAS DE SEMEADURA 

 

 

RESUMO 
Objetivou com a presente pesquisa caracterizar e quantificar as fracões de 
carboidratos e frações nitrogenadas de cultivares de milheto forrageiro, sob doses 
de nitrogênio, em duas épocas de semeadura, no município de Ceres, Goiás. 
Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial 3x4, com 
três repetições. Os tratamentos foram constituídos de três cultivares de milheto 
(ADR-7010, ADR-500 e BRS-1501), quatro doses de N (0, 50, 100 e 200 kg ha-1) 
e duas épocas de semeadura. O fatorial foi avaliado em duas épocas de 
semeadura (dezembro e fevereiro). Foram realizados dois cortes em cada época 
quando as plantas atingiram em média, 0,70 m de altura. Não ocorreu diferença 
significativa entre as cultivares de milheto para carboidratos total (CHOT) e para 
as frações A+B1, B2 e C. Para as frações A+B1, B2 e C não foram observadas 
diferenças significativas para as doses de N e épocas de semeadura. Entretanto, 
foi observada diferença significativa que variaram de 71,36; 69,50; 69,75 e 
69,68% entre as doses de N (0, 50, 100 e 200 kg ha-1) e época de semeadura 
com teores de 69,23 e 70,92% para os CHOT, respectivamente. Em relação ao 
fracionamento de proteínas, foram observadas diferenças significativas entre as 
cultivares de milheto para a fração A os teores foram de 22,36; 19,81 e 18,82% 
para as cultivares ADR-7010, ADR-500 e BRS-1501, respectivamente. As frações 
B1, B2, B3 e C não diferiram entre as cultivares. Para as doses de N não foram 
observadas diferenças significativas para todas as frações: A, B1, B2, B3 e C. 
Ocorreu diferença significativa das frações nitrogenadas B2 e B3, em relação as 
épocas de semeadura. As cultivares de milheto avaliadas, independente das 
doses de N e das épocas de semeadura, demonstraram através do fracionamento 
de proteína e carboidratos, ótimas característica qualitativas. 
 
Palavras-chave: Adubação nitrogenada, Cornell Net Carboydrate and Protein 
System, forragem, Pennisetum glaucum 
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ABSTRACT 

The aim with this research to characterize and quantify the fractions of 
carbohydrates and proteins cultivars of forage millet, under nitrogen, in two sowing 
dates, the city of Ceres, Goiás We used a randomized block design in a 3x4 
factorial design, with three replications. Treatments were divided as follows: three 
of millet cultivars (ADR-7010, ADR-500 and BRS-1501), four N rates (0, 50, 100 
and 200 kg ha-1) and two sowing dates. The factor was evaluated at two sowing 
dates (December and February). Were harvested twice each season when the 
plants reached an average height of 0.70 m. No significant difference among 
cultivars of soluble carbohydrates to millet total (TC) and fractions A + B1, B2 and 
C. For fractions A + B1, B2 and C no significant differences were observed for the 
N levels and sowing times. However, significant difference was observed between 
N rates ranging from 71.36, 69.50, 69.75 and 69.68% for the N levels (0, 50, 100 
and 200 kg ha-1) and time seeding with levels of 69.23 and 70.92% for TC. 
Regarding the fractionation of proteins, significant differences were observed 
among cultivars of millet fraction A levels were 22.36, 19.81 and 18.82% for the 
cultivars ADR-7010, ADR-500 and BRS-1501, respectively. Fractions B1, B2, B3 
and C did not differ between cultivars. For the N levels were not significant 
differences for all fractions: A, B1, B2, B3 and C. Significant difference between 
nitrogen fractions B2 and B3, for sowing times. The millet cultivars evaluated, 
independent of N levels and sowing times, demonstrated by fractionation of 
protein and carbohydrates great qualitative characteristic. 
 
Keywords: Nitrogen, Cornell Net Carboydrate and Protein System, grass, 
Pennisetum glaucum 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a intensificação da criação de ruminantes há necessidade de 

melhoria dos índices zootécnicos. Uma das características das forrageiras 

tropicais é o contraste entre o valor nutritivo, influenciado pelo solo, condições 

climáticas e por fatores relacionados a própria planta e a produção de forragem 

por unidade de área.  

Conforme CLIPES et al. (2005), a determinação do valor nutricional dos 

diversos tipos de alimentos utilizados para os ruminantes tem sido estudada para 

maior conhecimento dos seus valores energéticos e proteicos, os quais são  

determinados através das frações de carboidratos e frações nitrogenadas dos 

alimentos. A determinação das frações nitrogenadas tem grande importância, pois 

as plantas forrageiras constituem a principal fonte de proteína para bovinos 

criados a pasto. As identificações das frações de nitrogenadas das forragens 

permitem a adequação das dietas fornecidas aos animais, possibilitando o 

aumento da eficiência na utilização da energia dos compostos nitrogenados pelos 

micro-organismos ruminais, proporcionando aumento no desempenho animal. 

De acordo com HENRIQUES et al. (2007b) a avaliação do valor 

nutritivo da forragem deve ser analisada, não somente pelos seus conteúdos de 

fibras e proteínas. A quantificação dos compostos nitrogenados e dos 

carboidratos das diversas forrageiras se constituiu em importantes estratégias de 

manejo para a alimentação dos animais criados a pasto, visando incrementos na 

produção animal. Assim, a determinação das frações nitrogenadas e dos 

carboidratos auxilia na formulação de dietas adequadas e mais econômicas, com 

melhores perspectivas de maximizar a utilização destas frações pelos micro-

organismos ruminais. 

A determinação das características das frações nitrogenadas dos 

alimentos permite estimar seus respectivos teores, bem como o maior ou menor 

escape de nitrogênio ruminal. Assim, baseado nestas informações, torna-se 

possível desenvolver estratégias para melhorar a eficiência na utilização do N, 

tanto pelos micro-organismos ruminais, quanto pelo animal (CABRAL et al., 2000) 

Os carboidratos e as proteínas são subdivididos de acordo com suas 

características químicas, físicas e pela degradação ruminal e digestibilidade 
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pósruminal. O Sistema Cornell (Cornell Net Carboydrate and Protein System - 

CNCPS) visa adequar a digestão ruminal de proteínas e carboidratos para que 

ocorra o máximo desempenho dos micro-organismos ruminais, reduzindo as 

perdas no rúmen e permitindo, também, estimar o escape de nutrientes para o 

intestino (SNIFFEN et al., 1992).  

Os carboidratos totais, em conformidade com suas taxas de 

degradação são classificados em fração A (açúcares solúveis), que é 

prontamente fermentada no rúmen; B1 (amido e pectina), que apresenta taxa 

intermediária de degradação; fração B2 (celulose e hemicelulose), 

correspondendo à fração lenta e potencialmente digerível da parede celular; e 

fração C, representada pela porção indigerível ao longo do trato gastrointestinal. 

As proteínas são divididas em A, B1, B2, B3 e C. A fração A é constituída de 

nitrogênio não protéico (NNP), que é de alta digestibilidade no rúmen; B 

representa a proteína verdadeira que é subdividida em três sub-frações, 

baseadas na velocidade de degradação ruminal; a B1 é rapidamente solúvel no 

rúmen (albumina e globulina); B2 com taxa de degradação intermediária (maioria 

das albuminas e glutelinas); B3 é a proteína associada à parede celular e de 

degradação lenta (prolaminas, extensinas e proteínas desnaturadas) e por fim, a 

fração C, que é composta de proteínas insolúveis em detergente ácido, ou seja, 

que não é digerível no rúmen e intestino (SNIFFEN et al., 1992). 

A adubação nitrogenada proporciona aumentos significativos na 

produtividade das plantas forrageiras. Além do incremento na produção, a 

aplicação de nitrogênio pode influenciar no valor nutritivo da forragem (CHAGAS 

& BOTELHO, 2005). 

Conforme LUPATINI et al. (1996) a produção de forragem de milheto é 

dependente do manejo e adubação realizados. A pastagem de milheto, em 

condições favoráveis, apresenta resposta a adubação, especialmente com N, com 

aumento na produção e qualidade de forragem produzida. Os mesmos autores 

ainda relataram que o acréscimo nas doses de N (150 e 300 kg ha-1) 

proporcionaram aumento lineares positivos para a produção de MS e PB, em área 

de pastagem de milheto. 
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Objetivou-se avaliar os carboidratos totais e as frações de carboidratos 

e frações nitrogenadas de três cultivares de milheto, sob doses de N, em duas 

épocas de semeadura, no município de Ceres, Goiás. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Localização e características edafoclimáticas 

 

O experimento foi conduzido nas dependências da Fazenda 

Experimental do Instituto Federal Goiano Câmpus Ceres, localizado no município 

de Ceres, Goiás, na latitude S 15º 21’ 00’’, longitude W 49º 35’ 57’’ e altitude de 

564 m. O clima regional segundo a classificação de köeppen é do tipo Aw. As 

temperaturas máxima, média e mínima durante o período experimental estão 

representadas na Figura 1. 

 

 

FIGURA 1. Distribuição mensal da temperatura máxima, média e mínima durante 

o período experimental (01/12/2010 a 30/04/2011). 

Fonte: Estação Meteorológica do Instituto Federal Goiano Campus Ceres. 

 

 A precipitação média anual da região foi de 1.550 mm (Figura 2). 

Sendo o regime pluvial bem definido, ou seja, período chuvoso vai de outubro a 

abril e seco de maio a setembro. 
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FIGURA 2. Distribuição mensal da precipitação pluviométrica (mm) durante o 

período experimental (01/12/2010 a 30/04/2011). 

Fonte: Estação Meteorológica do Instituto Federal Goiano Campus Ceres. 

 

 

2.2 Caracterização da área experimental e preparo do solo 

 

O solo da área experimental é classificado com Latossolo Vermelho 

distrófico (EMBRAPA, 2006) e para fins de sua caracterização química foram 

coletadas amostras na profundidade de 0 a 20 m. Na Tabela 1, estão 

apresentados os dados dos atributos químicos da área experimental antes da 

instalação do experimento. 

 

TABELA 1. Características físico-químicas do solo da área experimental. 

Ca Mg CTC Al H P(Mel) K pH V MO Areia Argila 

(cmolc dm-3) (mg dm-3) CaCl2 (%) 

2,4 1,3 7,67 0 3,7 5 101 5,6 51,8 1,5 39 50 
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Foi realizado preparo convencional do solo na área experimental com 

duas passagens de grade aradora o nivelamento do solo com grade niveladora no 

dia anterior as respectivas semeaduras. 

 

 

2.3 Tratamentos e delineamento experimental 

 

Os tratamentos foram constituídos por três cultivares de milheto (ADR-

7010, ADR-500 e BRS-1501), quatro doses de N (0; 50; 100 e 200 kg ha-1) e duas 

épocas de semeadura (dezembro/2010 e fevereiro/2011). 

O delineamento adotado foi o de blocos completos casualizados em 

esquema fatorial 3x4, o fatorial foi analisado em conjunto em duas épocas de 

semeadura, com três repetições, totalizando 72 unidades experimentais. 

O modelo estatístico utilizado foi: 

Yijkl = µ + Ci + Dj + (B/E)k(l) + El + (CD)ij + (CE)il + (DE)jl+(CDE)ijl+ eijkl 

 

Yijkl: valor observado da variável; 

µ: média geral; 

Ci: efeito do cultivar i, com i= ADR-7010, ADR-500 e BRS-1501 

Dj: efeito da dose j, com j= 0; 50; 100; 200; 

(B/E)k(l); efeito de bloco k dentro da época l; 

El: efeito da época l, com l=época normal e safrinha; 

(CD)ij; efeito da interação da cultivar i com a dose j; 

(CE)il; efeito da interação da cultivar i com a época l; 

(DE)jl; efeito da interação da dose j com a época l; 

(CDE)ij; efeito da interação da cultivar i com a dose j e a época l; 

eijkl: erro experimental. 

 

 

2.4 Implantação e condução dos experimentos 

 

A semeadura foi realizada em duas épocas, no dia 01 de dezembro de 

2010 e 20 de fevereiro de 2011, que correspondem a primeira e segunda época 
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de semeadura, respectivamente. Cada unidade experimental foi constituída por 

quatro fileiras de cinco metros lineares e espaçamento de 0,30 m, entre linhas, 

totalizando 4,5 m2.  

A adubação fosfatada e potássica de semeadura foi equivalente a 45 

kg ha-1 de P2O5 (SS), aplicado no sulco de semeadura, enquanto a potássica foi 

de 30 kg.ha-1 de K20 (KCl), aplicada em cobertura aos dez dias após germinação, 

conforme recomendação de SOUSA & LOBATO (2004). A germinação de 50% da 

área experimental ocorreu cinco dias após a semeadura. A adubação com N em 

cobertura (ureia) foi parcelada em duas aplicações, sendo 60% aplicado aos dez 

dias após a emergência, enquanto os 40% restante da recomendação foi aplicado 

no dia seguinte após o primeiro corte de avaliação. 

Foi considerada como parcela útil as duas fileiras centrais, eliminando-

se 0,50 m de cada extremidade. Na primeira época de semeadura os cortes foram 

realizados nos dias 05 e 27 de janeiro de 2011, enquanto na segunda época de 

semeadura os cortes foram realizados nos dias 27 de março e 21 de abril de 

2011. Os cortes de avaliação foram realizados quando, no mínimo, 50% das 

plantas atingiram, em média, 0,70 m de altura, de acordo com recomendações de 

BASTO (2010). Após o corte as plantas foram pesadas, identificadas e levadas 

para o laboratório, retirando-se uma amostra de aproximadamente, 500 g, a qual 

foi levada à estufa de ventilação forçada, a 65ºC, até peso constante. 

Posteriormente as amostras foram moídas em moinho tipo Willey, com peneira de 

1 mm, armazenadas em frasco de acrílico, dotados de tampas e devidamente 

identificados.  

 

 

2.5 Variáveis avaliadas 

 

Os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e cinzas foram 

determinados conforme a metodologia descrita por SILVA & QUEIROZ (2002).  

Enquanto os teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibras em detergente 

ácido (FDA), extrato etéreo (EE) e lignina (LIG) seguiram a recomendação 

proposta por VAN SOEST (1994). 
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As frações de carboidratos totais foram determinadas pela metodologia 

de SNIFFEN et al. (1992). Os carboidratos totais (CHOT) foram determinados 

pela expressão: CHOT=[100 - (%PB + %EE + % Cinzas)], onde, CHOT= 

carboidratos totais; %PB=proteína bruta, %EE= estrato etéreo. O fracionamento 

dos CHOT que são divididos nas frações A+B1, B2 e C foram determinado pelas 

expressões a seguir. As frações A+B1 foram determinadas pela equação: A+B1 

=100 – (C+B2). A fração B2 foi calculada pela equação: B2={100 * FDN(%MS) – 

PIDN(%PB) * 0,01 * PB(%MS) – [FDN(%MS) * 0,01 * LIGNINA(%FDN) * 2,4]}/CHOT(%MS), 

em que, PIDN= proteína bruta insolúvel em detergente neutro. A fração C foi 

calculada pela equação: C={[100 * FDN (%MS) * 0,01 * LIG (%FDN) * 2,4] /CHOT 

(%MS)}, onde, FDN=fibra em detergente neutro e LIG=lignina. 

As determinações de nitrogênio não protéico (NNP), nitrogênio 

insolúvel em detergente neutro (NIDN) e em detergente ácido (NIDA) foram 

executadas segundo a metodologia descrita por LICITRA et al., (1996) e o 

nitrogênio solúvel (NS) de acordo com KRISHNAMOORTHY et al., (1982).  

A fração “A”, constituída de compostos nitrogenados não protéicos 

(NNP) foi determinada pela diferença entre o N total e o N insolúvel em ácido 

tricloracético (TCA) conforme a seguinte fórmula: A (%Nt) = Nt - N1 / Nt x 100, em 

que, Nt = nitrogênio total da amostra e N1 = teor de nitrogênio insolúvel em ácido 

tricloracético. A fração “B1” compostas de proteínas solúveis e rapidamente 

degradadas no rúmen foi obtida pela diferença entre o nitrogênio insolúvel em 

tampão borato fosfato (TBF) menos o NNP e calculada pela seguinte fórmula: B1 

(%Nt) = N1 - N2 / Nt x 100, em que, N2 = nitrogênio insolúvel em tampão borato 

fosfato. A fração “B2” e “B3”, formadas por proteínas insolúveis com taxa de 

degradação intermediária e lenta no rúmen foram determinadas pela diferença 

entre a fração insolúvel em TBF e a fração do NIDN e, a NIDN menos o NIDA, 

respectivamente. A fórmula para calcular o valor da B2 é: B2 (%Nt) = N2 - NIDN / 

Nt x 100, onde, NIDN =  nitrogênio insolúvel em detergente neutro. E para a 

fração B3 é: B3(% Nt) = NIDN - NIDA / Nt x 100, em que, NIDA= nitrogênio 

insolúvel em detergente ácido. A fração “C”, constituída de proteínas insolúveis e 

indigeríveis no rúmen e intestinos foi determinada pela equação C= NIDA/Nt. 
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2.6 Procedimentos estatísticos 

 

Os dados das frações de carboidratos e proteínas foram submetidos à 

análise de variância conjunta, incluindo as duas épocas e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. Os teores de CHOT e 

suas frações e as frações nitrogenadas foram ajustadas equações de regressão 

em função da dose de N aplicada em cobertura quando ocorreu resposta 

significativa. A escolha da equação linear ou quadrática foi baseada na 

significância dos coeficientes de regressão e quando foram significativos os 

coeficientes das equações de primeiro e segundo grau a escolha foi realizada em 

função do maior coeficiente de determinação ajustado. As análises foram 

realizadas com auxílio do software R (R Core Team, 2010). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Fracionamento de Carboidratos 

 

Não foram observadas interações significativas (p>0,05) entre 

cultivares e doses de N, épocas de semeadura e doses de N, cultivares e épocas 

de semeadura e também a interação tripla: época, cultivar e dose de N para 

CHOT e frações de carboidratos. 

Não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) entre as 

cultivares de milheto para CHOT e também para as frações A+B1, B2 e C. Para as 

frações A+B1, B2 e C não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) 

para as doses de N e para as épocas de semeadura (Tabela 2). 

Observa-se que o tratamento com dose zero de N apresentou o maior 

valor de CHOT (71,36%), em função de ter menor teor de PB, com valor médio de 

20,35%. A adubação com N promoveu aumento nos teores de MS e PB, 

constatando-se redução dos CHOT, na medida em que se elevaram as doses de 

N. Segundo VAN SOEST (1994) a adubação com N em plantas forrageiras 

promove aumento dos teores de PB na MS. Considerando-se que as proteínas 

são produzidas a partir dos carboidratos o aumento dos componentes 

nitrogenados requer em termos compensatório uma redução dos componentes 

não nitrogenados. 

Segundo VAN SOEST (1994), o aumento nas concentrações de N, 

promovem a redução dos teores de carboidratos solúveis e, até mesmo, da 

parede celular. 

Na semeadura de dezembro o teor de CHOT (69,23%), determinado na 

matéria seca, foi menor devido ao maior teor de PB (22,46%) na forragem, 

enquanto que na semeadura de fevereiro o valor de CHOT foi de 70,92% e a PB 

foi de 20,86%. 

Ocorreu efeito quadrático (p<0,05) entre as doses de N para os CHOT, 

conforme apresentado na Figura 3. A dose de N para o menor teor de CHOT foi 

de 131,36 kg ha-1 e o teor foi de 69,28%. 
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TABELA 2. Teores médios de carboidratos totais (CHOT) e das frações A+B1, B2 

e C (% dos CHOT), determinadas nas cultivares de milheto 

submetidas a doses de nitrogênio, em duas épocas de semeadura. 

Cultivares 
CHOT  

(%) 
A+B1 B2 C 

ADR – 7010 69,63  18,01  67,01  14,97  

ADR – 500 70,48  18,33  63,87  17,79  

BRS – 1501 70,11  18,46  65,58  15,96  

Média 70,07 18,27 65,49 16,24 

Época de 

Semeadura 

CHOT  

(%) 
A+B1 B2 C 

Dezembro 69,23 b 18,22 a 65,73 a 17,04 a 

Fevereiro 70,92 a 19,31 a 65,24 a 15,44 a 

CV (%) 2,83 19,49 8,54 29,16 

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

 

 

FIGURA 3.  Teores de carboidratos totais (CHOT) em função da dose de N. 
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A principal função dos carboidratos é atuar como fonte de energia para 

os micro-organismos ruminais. Em se tratando de ruminantes a degradação 

ocorre no rúmen. Por se tratar de uma biomolécula de maior ocorrência na 

natureza e representar a principal reserva de energia nas plantas, com variação 

média de 50 a 80%, que é de extrema importância na nutrição animal, em função 

de se constituir na fonte primária de energia para os micro-organismos do rúmen 

(VAN SOEST, 1994). Os teores de CHOT determinados nesta pesquisa foram em 

média de 70,07%, sendo, portanto, concordante com as afirmações do referido 

autor. 

Os valores médios das frações (A+B1) que correspondem aos 

carboidratos solúveis e ao amido das cultivares de milheto avaliadas se situaram 

na faixa de 18,3%, os quais se encontram dentro da faixa normalmente relatada 

na literatura (CABRAL et al., 2000; CLIPES et al., 2006; HENRIQUES et al., 

2007a; LIMA et al., 2008; SÁ et al., 2010). 

VIEIRA  et al. (2000) relatam que as gramíneas forrageiras tropicais, 

dificilmente apresentam estas frações superiores a 20% de CHOT, o que 

corrobora com os resultados encontrados nesta pesquisa, conforme Tabela 2. 

De acordo com NOCEK & RUSSEL (1988), quando a disponibilidade 

de carboidratos de rápida degradação é elevada, torna-se necessário um 

adequado suprimento de proteínas rapidamente degradáveis para o perfeito 

sincronismo de fermentação de carboidratos e proteínas no rumem.  

Portanto, é importante ressaltar que os bons teores das frações A+B1 

dos carboidratos com variação de 16,47 a 20,04% dos CHOT, cujos valores se 

encontram abaixo daqueles determinados para a fração A da proteína, que 

apresentam taxas de degradação semelhantes, possivelmente, propiciarão o 

aproveitamento de parte considerável da fração proteica. 

Os valores da fração B2, composta pelos carboidratos da parede 

celular, que são de degradabilidade ruminal lenta, sendo portanto, susceptível aos 

efeitos da taxa de passagem, determinados nesta pesquisa, foram em média, de 

65,49%. 

Entretanto, LIMA et al. (2008), em trabalho conduzido com o capim-

elefante com aplicação de 100 kg ha-1 de N, sendo o corte realizado aos 56 dias 

de rebrota, determinaram a fração B2, com valor médio de 82,0%, portanto, bem 
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acima dos 65,49%, encontrados neste trabalho, o que demonstra menor 

participação dos componentes fibrosos no CHOT dos cultivares de milheto 

forrageiro avaliados.  

A importância da correta avaliação da fração B2 dos carboidratos está 

relacionada ao teor de fibra. Alimentos volumosos com altos teores de FDN 

apresentam maior proporção da fração B2, que, por fornecer energia mais 

lentamente no rúmen, podem afetar a eficiência da síntese microbiana e o 

desempenho animal (RIBEIRO et al., 2001).  

        A fração C, composta pelos constituintes indigeríveis da parede 

celular, não diferiu (p>0,05) entre cultivares, doses de N e entre as épocas de 

semeadura, tendo apresentado valor médio de 16,24%.   

        Em trabalho conduzido com o capim-elefante LISTA et al. (2007) 

relataram valores da fração C de 9,60%, entretanto, este baixo valor pode ser em 

decorrência das amostras terem sido coletadas na condição de simulação de 

pastejo, onde predominavam apenas as folhas novas, o que caracteriza uma 

menor participação de fibra da forragem.  

                  Provavelmente, os teores da fração C, em média, de 16,24%, 

determinados nesta pesquisa, possam ser atribuídos a dois fatores: a alta taxa de 

crescimento apresentado pelas cultivares de milheto, tendo em vista que os 

cortes foram realizados a 0,15 m do solo, portanto, incluindo boa parte de colmos; 

além do mais, destaca-se a alta taxa de rebrota, uma vez que os cortes de 

avaliação simulando o pré-pastejo foi na altura de 0,70 m. O período médio de 

intervalo de corte foi de 26 dias, o que caracteriza a alta taxa de crescimento do 

milheto forrageiro nas épocas de semeadura avaliadas. 

 

 

3.1 Fracionamento de Proteínas 

 

Não foram observadas interações significativas (p>0,05) entre 

cultivares e doses de N, épocas de semeadura e doses de N, cultivares e épocas 

de semeadura e também a interação tripla: época, cultivar e dose de N para 

frações nitrogenadas.  
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Foram observadas diferenças significativas (p<0,05) entre as frações A 

de proteínas (NNP), cujo valor médio foi de 20,33%, enquanto, as frações B1, B2, 

B3 e C não diferiram (p>0,05) para as cultivares de milheto avaliadas (Tabela 3). 

Provavelmente, o menor teor da fração A determinado para a cultivar BRS-1501, 

possa ser justificado em função da precocidade que esta apresenta em relação as 

cultivares ADR-7010 e ADR-500. 

 

TABELA 3. Teores médios de PB (%) e frações dos compostos nitrogenados A, 

B1, B2, B3 e C (% da PB), determinadas nas cultivares de milheto 

submetidas a doses de nitrogênio, cultivado em duas épocas de 

semeadura. 

Cultivares PB A B1 B2 B3 C 

ADR – 7010 21,75 a 22,36 a 3,77 a 24,78 a 46,68 a 2,40 a 

ADR – 500 21,39 a 19,81 ab 3,83 a 25,71 a 48,69 a 1,96 a 

BRS – 1501 21,83 a 18,82 b 3,56 a 25,63 a 50,02 a 1,98 a 

Média 21,65 20,33 3,72 25,37 48,46 2,11 

Dose de N 

(kg ha-1) 
PB A B1 B2 B3 C 

0 20,53 b 19,93  3,33  25,82  48,82  2,09  

50 21,89 a 20,40  4,02  25,56  47,85  2,18  

100 22,53 a 20,90  3,86  24,89  48,14  2,21  

200 21,87 a 20,10  3,65  25,22  49,04  1,99  

Época de 

semeadura 
PB A B1 B2 B3 C 

Dezembro 22,46 a 19,35 a 2,92 b 25,66 a 50,20 a 1,87 a 

Fevereiro 20,86 b 21,32 a 4,51 a 25,09 a 46,73 b 2,36 a 

CV (%) 6,43 21,08 35,11 10,04 10,60 30,01 

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

 

Para as doses de N não se observou diferença significativa (p>0,05) 

para todas as frações de proteínas. Entretanto, para as épocas de semeadura 

ocorreu diferença significativa (p<0,05) somente paras as frações B1 (2,92 e 
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4,51%) e B3 (50,20 e 46,73%), para as semeaduras realizadas em dezembro e 

fevereiro, respectivamente, conforme Tabela 3. 

Os teores de PB determinados nesta pesquisa diferiram (p<0,05) em 

função das doses de N avaliadas, com valores médios de 20,35%, no tratamento 

com dose zero, tendo alcançado a maior concentração na dose equivalente a 

aplicação de 100 kg ha-1 de N, com o teor de 22,53%.  

Os referidos valores de PB se encontram bastante acima daqueles 

normalmente descritos na literatura, superando o limite crítico de 7%, abaixo do 

qual ocorre redução no consumo e na digestibilidade em função da limitação do 

desenvolvimento da população microbiana do rúmem-retículo, alterando a 

fermentação ruminal (VAN SOEST, 1994). 

O milheto, provavelmente, por apresentar mecanismo fisiológico 

diferenciado, observa-se através de alguns estudos (FARIA JÚNIOR, 2007; 

SILVA, 2010; BASTO, 2010), que esta planta forrageira apresenta alta 

capacidade de concentração de PB, desde que a fertilidade do solo esteja 

corrigida, independente da dose de N aplicada. 

O fracionamento dos compostos nitrogenados das cultivares avaliadas 

demonstrou alta proporção de frações solúveis na PB, o que indica que a planta 

forrageira quando cultivada em solo fertilizado pode ser considerada uma boa 

opção de fonte suplementar de proteínas, desde que observado a altura ideal de 

corte. 

FARIA JÚNIOR (2007) avaliou a cultivar ADR-300 em regime de cortes 

e a adubação com (0, 50, 100 e 150 kg ha-1 de N), tendo determinado valores de 

fração A, com médias de 26,18% a 45,63%, observando-se crescimento linear 

desta fração, em função da elevação das doses de N.  

No trabalho desenvolvido por SILVA (2010), são relatados teores 

médios da fração A, da ordem de 46,26%, quando foram avaliadas as mesmas 

cultivares da presente pesquisa, sendo que os tratamentos consistiam da 

utilização de duas fontes de P (super fosfato simples e termofosfato de yoorim), 

sob adubação nitrogenada, conteúdo que se encontram acima dos determinados 

nesta pesquisa. Teores da fração A, com valor médio 25,30%, portanto, próximos 

aos encontrados neste trabalho foi relatado por NÓBREGA (2010), quando 
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avaliou as cultivares de milheto ADR-300, ADR-500 e BRS-1501, sob diferentes 

doses de N.  

 Acréscimos na fração A, até a dose equivalente a aplicação de 100 kg 

ha-1 de N, observado nesta pesquisa, corroboram com os resultados relatados por 

NÓBREGA (2010), que observou aumento da fração A, até a dose de 80 kg ha -1 

de N, quando avaliou as cultivares de milheto forrageiro: ADR-300, ADR-500, 

BRS-1501 e BN2. De acordo com o autor este incremento na fração A, está 

relacionado à maior presença de aminoácidos livres e peptídeos no tecido da 

planta, decorrente da maior disponibilidade de N no solo, resultando em maior 

absorção deste nutriente pela planta. 

De acordo com RUSSEL et al. (1992) fontes de NNP (fração A) são 

fundamentais para o bom funcionamento ruminal, pois os micro-organismos 

ruminais, fermentadores de carboidratos estruturais utilizam amônia como fonte 

de N.  

A fração B1, que é constituída pela proteína verdadeira de rápida 

degradação ruminal, diferiu (p<0,05) apenas entre as épocas de semeadura 

realizadas nos meses de dezembro e fevereiro, com teores médios de 2,92% e 

4,51%, respectivamente (Tabela 3), estes resultados podem ser justificados pelas 

melhores condições climáticas que ocorreram na semeadura de dezembro, 

conforme Figuras 1 e 2. Isto fez com que menor quantidade de proteína 

verdadeira se ligasse a parede celular na semeadura de dezembro. 

Valores médios da fração B1, com variação de 2,40%, determinado no 

terceiro corte, com a dose de 100 kg ha-1 de N, a 17,46%, no primeiro corte, com 

a aplicação de apenas 50 kg ha-1 de N, foi relatado por FARIA JÚNIOR (2007), 

em trabalho desenvolvido com a cultivar ADR-300. Por outro lado, NÓBREGA 

(2010), em trabalho de avaliação das cultivares ADR-300, ADR-500, BRS-1501 e 

BN2, relata valores desta fração da ordem de 12,96% a 17,90%, com aplicação 

da dose máxima de 80 kg ha-1 de N. 

No trabalho conduzido por SILVA (2010) quando avaliou as mesmas 

cultivares da presente pesquisa, porém, submetidas a diferentes fontes de P 

(super fosfato simples e termofosfato de yoorim), sob doses de N, observou 

valores da fração B1, com variação de 1,57 a 3,32%, semelhantes aos 

encontrados neste trabalho. 
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 De acordo com BALSALOBRE et al. (2003) a fração B1 é de pouca 

relevância em plantas forrageiras, tendo em vista, normalmente, representar 

valores menores que 10% do total da proteína. 

A fração B2, que se caracteriza por apresentar taxa de degradação 

intermediária não diferiu (p>0,05) entre os parâmetros avaliados, tendo 

apresentado valor médio de 25,37%, entre os cultivares. 

Valores médios da fração B2, com variação de 14,90% a 17,16%, foram 

determinados por SILVA (2010),quando avaliou as mesmas cultivares de milheto 

testadas nesta pesquisa, porém, submetidas a fontes de P e doses de N. 

Estes resultados corroboram com os obtidos por NÓBREGA (2010) em 

trabalho conduzido com cultivares de milheto forrageiro, quando também 

observou maior da fração B2 em relação ao teor de PB total, com média de 

54,69%.  

 A fração B3 é representada pelas proteínas de ligação da parede 

celular que apresentam lenta taxa de degradação, sendo digeridas principalmente 

nos intestinos, diferiu (p<0,05) apenas entre as épocas de semeadura realizadas 

nos meses de dezembro e fevereiro, com valores médios de 50,20% e 46,73%, 

respectivamente (Tabela 3). A semeadura de dezembro apresentou produção de 

MV (34.198,3 kg ha-1) e MS (3.446 kg ha-1) e pode ter sintetizado quantidades 

mais elevadas de proteína verdadeira no tecido das plantas em decorrência das 

melhores condições climáticas ocorridas nesta época que promoveu maior 

desenvolvimento das plantas (Figuras 1 e 2). 

Valores médios da fração B3, com variação de 20,06% a 28,64%, foram 

relatados por FARIA JÚNIOR (2007), quando avaliou a cultivar ADR-300, em 

regime de cortes, com a aplicação máxima de 300 kg ha-1 de N, enquanto SILVA 

(2010) determinou valores médios de 29,49% a 32,14%, quando avaliou as 

mesmas cultivares com a utilização de duas fontes de P e sob adubação com N 

(0, 40, 80 e 160 kg ha-1). 

A fração C, que se encontra associada a lignina e altamente resistentes 

a degradação microbiana e enzimática apresentou conteúdo médio de 2,11%, 

(Tabela 3). Esta fração é parte da proteína indisponível contida na FDA.  

Taxas superiores da fração C, também determinadas em cultivares de 

milheto forrageiro foram relatadas por NÓBREGA (2010), com média de 4,68% e 
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por SILVA (2010), com valor de 4,84%, porém tais valores se enquadram dentro 

da faixa normalmente descrita na literatura.  

Cerca de 5 a 15% do N total das forragens se encontram ligados a 

lignina, ou seja, estão totalmente indisponíveis para serem utilizados pelos micro-

organismos ruminais (VAN SOEST, 1994). Os teores médios com variação de 

1,87% a 2,40%, obtidos nesta pesquisa se encontram bem abaixo destes limites 

estabelecido pelo referido autor, provavelmente, devido a época de corte das 

plantas ter ocorrido com 0,70 m de altura, momento em que a relação folha:haste 

se apresentava altamente favorável ao pastejo.  
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4 CONCLUSÕES 

 

 As cultivares de milheto avaliadas, independente das doses de N e das 

épocas de semeadura, demonstraram através do fracionamento de 

carboidratos e proteína, ótimas característica qualitativas. 

 A cultivar BRS-1501 apresentou menor teor de NNP.  

 A dose de N para o menor teor de CHOT foi de 131,36 kg ha-1. 
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